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lnönüingilizBüyükElçisile ltalyanların Kaba 
General Lund'uKabulEtti · Bir Hareketleri 

Bir Mebusumuzu Sebepsiz Olara 
, Hududdan Geri Çevirdiler 

' Cümhurreisimizin Ankaraya varışını tesbit eden fotoğraf 
• 
k .. Ankara, (A.A.) - Haber ald.ğımıza göre ReisicDmbur lnönü bugün öğleden ıonra 

<>şkünde lngiliz Büyük Elçisi ile Tuğgeneral O. M. Lund'u kab11l buyurmuılardır. 
Çankay .. 
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Haıa o Dert 
\'Atan: HliHyia Cahid YALÇIN 

Şeker Şirketinden 60 
Memur _Açıkta Kaid~ 

t 

k 'turkıyenin sulh cephesine iltiha-
1 Ve Yc1kınşarkta Alman ve İtalyan 

1 tıı. 
sına karşı galebe çalınmaz bir V • 

te ık kalcmın v.ı.icude gehnesi mih- 1. enı 
\< 

Tensikat Haflkında. Şirket 
Mümessilinin Beyanatı 

tnemleketlerınde o kadar hırs 
~ ıdd t uyandırdı kı, zuhür eden 
laer vesıle ile içlerindeki acılığı or
rı Ya döküyorlar. Hatayın anavata-

... .......... 
Şeker Derdi Hakkında Bazı Kararlar 

Haber aldığımıza göre Şeker Fab
rikaları Anonim Şirketinin mcmuı· 
kadrolarında bu ay içinde ehemmi
yetli suret ~ tensikat yapılacak ve 
60 memur açığa çıkaı"ılacaktır. Şir

ketteki vazife taksimatı da yeni baş-ı 
tan tesis edilerek umumi mekaniz-

manın daha iyi bir surette çalışması 
temin edilecektir. Şirketten açıkta 

kalacak memurların kanuni hakları 
gözönünde tutularak kendilerine ni
zami müddet zarfından tebligat ya
pılacak ve hakları olan tazminatlar~ 

(Sonu 7 incl sayfada) 

a iadesi üzerine Berlin ve Roma 
!azeteleri birbirlerinin havadislerı
~ .. naklederek, karşılıklı bir hücum 
l\ Uzayedesine çıkmış gibi, ağızları
~· geleni gittikçe büyüterek sôylü
tı orıar. Yalnız bir İtalyan gaıetesi
t ltı tek bi,. makalesindeki bnslıkla
atı. h~kınız: «İskenderun hakkındaki 
/

1P pazarlık - Sancaktakı lnristi
l-" anı:ır Türklere terkolunuyor. - Hi
~~~ g~~ karimkr ürerin~ h~ ============================~ 

la e gelmesi melhuz vahım inikas- Polonya Dantzı·g Aya-
l t • Akdenizde cStatus Quo» nun 
ttf\yr 
h 

1 surette tadili neticesinde ta-
dd"' 
S us eden vahim meseleler ... » B • N 

1
- v • 

:: :~:~·~~i~=y~.:~~~.;~;!:;lnına ır o a erıyor 
h dir edilebilir. İtal · n gazetesi 
Qeru • 
hı.. nden aldığı bir tegrafnaınede Danzı·gdc Yapıran Askcrıft Ha-
bıt enderun sancağının Bcrlin mat- 1 
ecli~t1.}arafından şiddetle muahaze J kJ H kk d R 
•t dıgıni bildiriyor. Berlin matbu- ZJr 1 ar a 10 a esmen 
\>~bilhassa pazarlığın cgayriahlaki» M 1 A 'r • k Yazısı 
~· Üzerinde ısrar ediyorlarmış! a umat ıstıyece 3 de 
~ ~ayın ~rki~ye geri verilme~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ba~lin ile Romayı, meseleleri ahlak 
~\r;llından muhakeme etmeğe 
1.ıu .~ecek olursa her halde cihana 
lı.ııYlik bir hizmet ifa etmiş olaca • 
~ ~a §Üphe yoktur. Çi.:nkü Berlin 
<ıu .. 0 rna ahlak ne demek olduğunu 
latiundükleri gün, tahşit karargah
~81l'lda. bekliyen on binlerce masum 
~ iltılar hürriyetlerine kavuşacak
~tl 0~ta çağlar ve engizisyon vah
~e1:: erıni rahmetle yadettirecek de
eıı:e Zalimane muameleye layık 
1'tlc:ı len Yahudiler bir insan mua -

esı .. ı t tıl\ct gorecek er, talyan zindanla-
laliha Ve menfalarında can çekişen 
f t stzı~r kurtulacaklardır. Habe
~h:nda tesis edilen Terreur idaresi 
~r ~~et bulacak, Ama\•utluk ayak
~~ al lında ezilmekten halas olacak, 

Ct• } 
r11b1ı gece eri kapı ve pencere a-
sil-. nlek hürriyetine kavuşacaklar-

Yiı·rn · . 
~ ller· ıncı asırda medeniyetin te-
~tr~ ı olan insani, fikri ve nh!Aki 

•l>leri tamamen inkar ederek 

llllaeJha ~d YALÇIN 
(Sonu S iincü sayfauuzda) 
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Güzide edip Hüseyin Siret 

- ÇARŞAMBA MÜSAHABElERi 

Güzide Meczup 
YAZAN : 

· Hüseyin Siret 
· Sevgili okuyucularımıza Üstad 
lüseyin Siret'in temmuzdan itiba
ıen c Yeni Sabah> a muaveneti ka
lemiyede bulunacağını tebşir et
miştik. Güzide edip gazetemize her 
çaı·şaınba günü bir yazı liitfedecek
lerdir. Bu san'at nefiseleriÔ.i cÇar
ıambadan çarşambaya. ünvanı .al
tında üçüncü sayfamızda aziz oku
yucularımıza takdim edeceğiz. Üs
tadın yarınki ç.nrşıım ba günü inti
,ar edecek olan ilk yazısı : 

GOZiDE MECZUP 
ismini ta~ımaktadır 

·~~==:=oı:nx:ınoıı~==~:o=-.. ......... .mı .. ~--======~:mmm:m-.;r=ı"""""ıma..,... __ ==ıııbJ 

Hükumetimiz den Mukabil Tedbirler Bekliyoru~ 
Bundan bir ay kadar evvel rcs -

men lngiltereye davet edilmiş olan 
Türk meb'us ve gazetecilerinden İs
tanbul meb'usu ve «Cümhuriyeb 
gazetesi muharriri Abidin Dav r ar
kadaşımız Londraöan avdetnde İtal-

yanlar tarafından çirkin bir muamele 
ye maruz kalmıştır. Meb'usumuza, 
İtalyan - Fransız hudut istasyonu o
lan Ventimille'de, İtalyan hudut 
memurları tarafından İtalyan top. , 
raklarma girmesine müsaade edil
memiştir. 

Üzerinde Abidin Daverin fotoğra. 
fı bulunan bir fiş mebusumuza gös
terilmiş ve kendisine: 

cSiz İtalyaya giremezsiniz. Hatta 
İtalyadan transit olarak dahi geçe· 
mezsiniz .. » denilmiştir. 

cCümhuriyel> muharriri bu anla· 
şılmaz red cevabı karşısında pek 
haklı olarak şaşırmış ve hamil ol
duğu diplomatik pasaporttan maada 
İtalyanın Ankara Sefiri tarafından 

Hidlaeye maruz kalan mebuaa 
· muharrir Abidin Da•er 

\endisine verilmiş olan lesepaseyj 
göstermıştir. Fakat İtalyan hudut 
memurları bizzat kendi sefirleri ta
rafından verilmiş olan bu lesepaseyi 
de nazarı itibara almamışlar ve mC"
bus meslektaşımıza İtalyaya kat'iy
yen giremiyeceğini kaba bir surette 
tekrar etmişlerdir. 

Tabii bu vaziyet karşısında cCüm 
huriyetı. muhaıTiri Parise dönmiyc 
mecbur kalmıştır. 

Bir Türk mebus ve gazetecisinı 
evırelce vize aldığı ve bir diplomııtık 
pasa.nortu da hamil bulunduğu hal· 
de topraklarından geçirmemek h:c 
bir ma.1tık ve nezaketle kabili telif 
değildir. Diplomatik pasaport ve le· 
sepase sahibı bir meb'usun bir anar· 
şist gibi huduttan geri çevrilmesi ise 
ancak kabalık ve küstahlıkla izah P· 

dilebilir. İtalvan hükumetinin bu 
hareketi ele Türkiyeve karşı son za
manlarda takınmış olduğu hasmanc 

(Sonu 7 nci sayfamızda) 

Salih Kılıç Aley- Satie Tahkikatında 
hinde Bir Dava · y . S f h I - · · enı a a ar Beflncl Hukuk Mahkem• 
•I y•lnnd• enter-••an bir 

davara bakacak 
Asliye Beşinci Hukuk Mahkemesi 

yakında eski İstanbul Emniyet Mü
dürü Çorum .valisi Salih Kılıç aley
hine açılan bir tazminat davasını 

tetkik edecektir. Davacı Adliyede a
vukatlık stajiycrliğini bitiren Şerif 
Ünver isminde bir gençtir. İddiasına 
göre Şerif Ünver bir doktorun ai
lesine tecavüzkarnne mektup yazdı
ğı ileri &iirülerek Emniyet Direktör
lüğüne getirtilmiş, ortada kendisine 
isnad edilebilecek bir suç olmadığı 
halde hürriyeti tahdit edilmiş, gün
lerce müdüriyette alıkonulmuştur. 

Şerif Ünver işte bunun için mah
kemeye baş vurarak Salih Kılıç a
leyhine 500 liralık bir tazminat da- ı 
vası tıgınıştır. Şahit olarak ta Müd
deiumumi Hikmet Onat'ın muavin
lerinden birisini gösterm~tir. Mu
hakemeye 14 temmuzda başlanacak 
ve ilk celsesinde Müddeiumumi Hik
met Onatla muavini dinlenecekler-
dir. 

Ekmek Fiatları 
Yükselmiyecek 

Bina Hakikatte 90 Bin Lirayı? 
Satıldığı Halde Deftere 250 Bin 

Lira Olarak Mı Kaydedilmiş? 

Refii Bayar Ad liyeye 
Dün De Gelmedi 

Satie binasının satışındaki yolsuz 
luk tahkikatile meşgul olan Adliye, 
dün de ehemmiyetle tahkikatına de
vam etmiştir. 

Satie merkezinde yapılan arama 
da bulunan evrak üzerinde çall§an 
~hlivukuf heyeti tetkiklerini bitir
miş ye rapoı::unu vermiştir. 
. Maznunlardan be,Şinin ev ve ya
zıhanelerindeki aramada alınan ev
rakın tetkiki henüz yapılmamıştır. 

Evrak, bugün maznunların önle-. 
rinde tetkik olunacaktır. 

Maznun ve şahitlerden bazıları· 

nın \'erdikleri ifadeler üzerine maz~ 
nun sıfatile dördüncü Sorgu Hakim 
liğine çağırılan Milli Reasürans es
ki Umum Müdürü Refi Bayarın bu 
davete icabet için kanuni mühleti 

(Sorıu 8 üncü sayfamızda) Refi Bayar 
lıtanbul fırıncı1aruıın 

talepleri reddedildi 
.............. ~ ....••. , .. , ........................ . . .... .., •. ,e .. -.! ....... 

İstanbul Belediyesi istişare ko -
misyonu bir müddettenberi tetkik 
ettiği İstanbul fırıncılarının imaliye 
ücretlerinin tezyidi talebine karşı 
son ve kat'i kararını vermiştir. 

(Sonu 7 inci sayfada) 

Eroinman Bir Ka
tilin Mahkeme
deki Garip sözleri 

Bundan hır müddet ev,·el Müker
rem isminde genç ve güzel bir kadını 
öldürmek suçile Ağlr Cezada muha
keme edilerek yedi buçuk seneye 
mahkum olan Piç Hasan ile arkadaşı 
Kuşgbz Niyazı hakıcındaki karar 
Temyizce bozulduğundan dün bun-

(Sonu 7 lncl sayfada). 

HER SABAH 

ARADAKİ FARK 
Mihver devletleri matbuatı küfür j 

ve tehditlerinde devam ededursun
laır, Fransa Reicicilmhuru J ... ebrun 
ile İngiltere Başvekili Chamberlan 
son yirmi dört saat içinde b!rer nu

Cuk söylediler. Bu iki büyük demok
rasinin mes'ul ve salfihiyettar baş
ları qütün dünya~·a gayet sarih bir 
ifade ve ~ayanı tnkdır bir sükunetle: 

- Kendilerile anla~tıgıınız devlet
lere bir teca\ üz vaki olursa bizler de 
derhal silôh.:ı sarılmıya mecbur ola
cağ.z! dedileı. 

Bir kere, kudı·etinden emin olan 
hakiki kuvvetlılere mahsus şu tem
kinli, ağır başlı ifade) e bakın, bil' de 
karşı tarafın hezeyanlarını, kUfür 

sağanaklarını, kuı-u sıkı tehditlcrJe 
karışık ağız ka1abalıklarını gözden 
geçirin; aradaki fark elle tutulac.cık 
kadar baıizdir. 

Karşılıklı mevki a!mış, birıbirinin 
gırtlağına snrılmıya müheyya iki_ 
cephe tasavvur edin: Bır tard, ağ· 
zmdan salyalar akıtarak bağırıp, ça
ğmyor; küfürler ve tehditler yağ
dırıyor, diğer taraf ir;e yumrukları
nı beline dayıımış soğuk kanhldda: 

- Dikkat edin, filli tıocavüzden 
sakının; aksi takdiıde kavga çıkar, 
demekle iktifa ediyor. 
Ihkkın ne tarafta olduğunu daha 

iazla iza1'ı.a bilmem lüzum \•.aır mı? 

A. CEMALEDD!N SARAÇOGI..D 



-··-
Köylüler Arkamdan Koşuyorlar' 

Durmadan Silah Atıyorlardı 
. 

Kaçarken başımı şöyle bir ardıma J 
çevırdim. Çevirdiğime de nedamet 
ettim. Elleri silühlı ve sopalı, bıçak-
1 ı ve tırpanlı bir sürü koşuyordu. Si
lahlılar kurşun atıyor, sopalılar fer
yadı basıyorlardı: 

- Vurun kaçanı. 
- Tutun şu domuz herifi. 
Köyün mnhrecinC' t hmınen otuz, 

kırk adım kadar kalmış, kalmamıştı. 
Solumdakı evlerin birindc>n eli tü
f kli iki kbylü fırladı. Yolun üzerine 
dikilip tüfeklenni bana doğru uz3t
tılar. İki ate ·n arwnda kalmıştım.! 
Kurtuluş ümidim kökünden kırı1-

mıştı. Ölüm nıuh:ıkkaktı art1k. İlk 
hatınma gelen şey, ha atımı pah::ı

lıya satmak olmuştu. Kendimi, yo
lun solunda. gözüme ilişen içerlek 
bir kapının kuytuluğuna hemen 2t
tım, tabancamda dört mermi kaldı
ğım bildiğim için ihtiyatlı davranı
yor, lüzumsuz yere atmıyordum. Sır
tımı, yıkıp sokulacak gibi duvara 

. dayamış, hedefimi küçültmiye uğra
şıyordum. 

İJti parti köylü ayni sokakta kar
şılaştıklan için, gerçi aleş kesilmişti. 
Fakat, iki taraf ta kalabalıklaşnnstı 
ve bulunduğum yere doğru ilerli
yorlardı. Artık. ahret kapısının ~
ğinde bulunduğumu anlamıştım. 

Düşmanlann •andan iyice yalda~
malannı bekliyordum. Maksadım, 

koynumdaki bomb:ıyı ansızın ııt

mak, kendimle beraber bir sürü ki
şiyi de ahret yoluna katmaktı. Sol 
yanımdan ilerliyenler hemen he
men on beş adım kadar yaklaşmış-
1.nrdı bann. Karanlıktı amma iyice 
görüyordum. 
Acı V<' ümitsiz bir gülümseme ile 

ehmi koynuma attım. Bombayı çı
kardım. Biraz daha sokulmalarını 

bekliyordum. İşte onlar da yaklaşı. 
yorlardı. Kolumu kaldırdım ve f!C'
rildim. F. kat, bombayı alamamış, 

-aptallm:mıstım. Çünkü, sağdan, an
sızın ve sırtı sıra patlıyan tüfekler, 
sokak üzerinde bulunan ve üzerime 
atılmıya hazırlanan haydutlarla ya
maklanm biribirine katmış, ortalığı 
harman çorman yapmıştı. 
Kaçışıyor, bağınşıyorlardı. İşte o 

sırada. ben de bombayı savurdum ve 
sanki her tarafı yakıp kavurdum. 
Feryatlann birden arkası kesilmiş, 
sakala bir sessizlik sinmişti. İki da· 
kika sonra, önde Zeybek Mustafa ile 
Muharrem onbaşı olduğu halde ne
f erlerim bir çılgın gibi, bulunduğum 
yere koşmuşlar ve beni yaralı sana
rak kucaklamışlardı. Tabii, hemen 
tabanları yağla-yıp kaçtığımızı, köy
den uzaklaştığımızı söylemiye h2cet 
yok aziz okuyucularım. Hem koşu-

• yor, hem de çektiğim azap ve ıztıra
bı, geçirdiğim heyecan ve helecanı 
arkadaşlarıma anlatıyordum. 

Sekiz saat sonra, yani hadisenin 
ertesi sabahı erkenden Serezde ve 
binbaşımın huzurunda idim. Ku
mandanım, hadisenin cereyan ve te
f errüatına ait sö lediklerimi tama
ınen dinledikten sonra: 

- Aferin ülen Ateş Ahmet sana. 
,Geç oldu amma çok temiz oldu. ~0-

'rez ovasının islıim köylerini kurtar
aın şu mel'un herifin elinden. 
Demiş ve daha nice tatlı sözlerle 

sevindirmişti beni. 

Savetli Mihal Kaptanın yok edil
rn si işinde bana yarlığını bütün cö
mertliğile gösteren tali, liitf unu bu 
kadarla bırakmadı. Beni, Serez mu 
tasarrıfı Reşit Pasanın huzuruna çı
karmak, takdir ve taltifini kazandır
mak gibi büyµk bir fırsatı da bağış
ladı. 

Takipten a\•detimden . bir hafta 
sonra idi,. BinbaŞlmla beraber hülrl\-

met konağında. mutasamf paşanın 
huzurunda idik. Binbaşım gibi, çok 
sert ve pek mert bir zat olduğunu ö-

tedenberf J~lttfğim mutasarrıf paşa, 
hefbetli yüzüne pek yakışan iri g5z
lvtıe, beni süzdükten sonra, binba
§ıma döndQ. Tatlı tatlı gülümsedi vo: 

- Memnun oldum Hamit Ağa . .. 

Allah millet ve devlete bağışla m. 
Hakikat söylediğiniz gibi aslan ya
pılı bir asker. 

Dedi ve bana biraz baktıktan son
ra: 

- Anlat bakalım başçavuş, dedi, 
nasıl vurdun Mihali?! 

Ben, o güne kadnr büyük olarak 
tanıdığım al y ve tabur kumandan
larından ba kasın n huzuruna çık
madığım için, mutasarrıf paşanın o
dasına daha girerken utancımdan 
başım dönmüs, adeta sersemlemiş
tim. Muntazam sakalı, dik bıyıkları, 
çok tesirli bakışları ile heybeti ar
t n cehresini görünce, bir suçlu gibi 
titremiş, basımı önüme eğmiştim. 

Hele, değerleyici sözleri karşısında. 
tıpkı utangaç bir çocuk gibi kızar
mış ve e7Jle büzüle ufalmıştım. Su
aline ccv.ap veremiyordum ki. Bu es
nada, paşanın sualini tekrarlaması, 
binbasımın da sert bir bakışla yü
ziimü kamçılaması beni derledi ve 
topladı. 

Hadiseyi, dilimin döndüğü kadar, 
hikaye ettim ve sözümü: 

- Paşa hazretleri. eğer bu küçük 
hizmetim bir muvaffakiyet sayılı
yorsa bunun şerefi bendenize değil, 
ark.adaşlanınla Qşar katibi Ahmet 
Efendiye aittir. Bu arada, bendeniz 
de her vakitki gibi ancak vazifemi 
yaptım. 

Diyerek bitirdim. Paşa, sözlerim\, 
gerçekten bir dikkatle dinledikten 
sonra sordu: 

- Nerelisin oğlum sen? .. 
- Bursanın Göz.ede köyünden. 
Binb:ışım, pasanın sual sorup yo

rulmasına meydan bırakmadı. Hal 
tercümemi bildiği gibi, baştan aşağı 
anlattı. Bilhassa, asker olmadan ev
vel yaptığım haşarılıklara, İtfaiye 
taburundan kaçışıma varmcıya ka
dar heosini saydı, döktii ortaya. Bu 
arada, taburda ve diğer eşkiya a
kiplerindeki hizmetlerimi de unut
madı. 

Mutasarrıf ~şanın bana çevrilen 
gözleri yine yüzüme takıldı. Uzun tt
zun bakh ve: 

- Başçavuş, dedi, gWüyorum, çok 
becerikli, iş ehli bir delikanlısın. Sa. 
na bir vazife de ben vermek istiyo
rum. Bunu da başaracağını kuman
danın temin etlL Hoş, seni gördük
ten, menakibini dinledikten sonra 
bana da kanaat geldi ya. Bu işin e
hemmiyetini. yapabildiğin takdirde 
göreceğin mükafatın derecesini sa
na anlatmak için, şu kadar söyliye
yim ki, vazife, doğrudan doğruya sa
rayı hümnyundan, bizzat padişahı
mız efendimiz hazretlerinden emir 
ve irade buyurulmm:tur. 

<Devamı var) 

Feci Bir Kaza 
Bir otomobil - kamyon 
müsademesinde 4 kişi 

yaralandı 
Evvelki gece saat 22 de Pangaltı-' 

da Vali konağı caddesinden geçmek
te olnn 251 sicil numaralı Mehmet 
oğlu Kadri Önsalın idaresindeki 
1537 numaralı otomobilin, ansızın 
karşısına Lüleburgaz 4 numaralı ve 
Hasan oglu Süleyrnar Çolakoğlu • 
nun idaresindeki kamyon çıkmıştır. 
Karşılaşma pek ani olduğundan 

bir müsademenin önüne geçileme -
miş ve iki araba bütün şiddetile 

çarpışmışlardır. Neticede otomobil 
ve kamyon kısmen harap olmuştur. 

Müsademede otomobil şoförü Kad 
ri yüzünden, kamyon şoförü Süley· 
man da dizlerinden yaralanmışlar· 
dır. 

Otomobilin içinde bulunan yolcu
lardan Mehmet oğlu Remzi baş ve 
sol kolundan, şoförün yanında otu· 
ran ıofor muavini lsmail oğlu Halil 
Çakır da vücudünün muhtelif yer
lerinden yaralanmıflardır. 

' \ .. • • • 
SEHIR HABE·RLER .. ı -_ .. . . .. - ··:-

Universifenin 
Askeri Kampları 
Başladı 
Bu devreye 1600 gen<; ı 

iştirak edjyor 
İstanbul Üniversitesinin askeri 

kampları I temmuzdan itibaren Ye
dek Sübay okulunda başlamıştır. 20 
temmuza kadar devam edecek olan 
bu kampa Üniversitenin hukuk, ik
tısad, eczacı, dişçi fakultelerile Gü· 
zel San'atler Akademisinin mimari 
kısmı ve Yuksck Tıcaret mektebi 
talebeleri iştirak edecektir. Bu 
kampa devresi ceman yekün \600 
Ünıvcrsitelı iştirak etmektedir. 

!kinci kamp 25 temmuzda başlı -
yacak ve 15 nğustosa kadar imtidat 
edecektir. Bu ikinci devre)e de Ü
niv rsitcnin tıp, fen ve edbiyat 
fakiıltelerile Mühendis mektebi iş

tirak eaecektir. ikinci devreye işti
rak edecek talebe mikdan da 1600 
olarak te bit olunmuştur. 

Bu suretle iki knmpa 3200 yüksek 
tahsil genci iştirak etmiş olacaktır. 
Diğer taraftan dünden itibaren 

bütün resmi ''e hususi liseler as -
keri kampları da başlamıştır. Bu 
kamplan da yirm~er gün devam e
decektir. 

Ölülerin Altın 
Dişlerini Sökmüş 

--~ 

-
Okuyuculanmız 

Diyor ki ı 
Bir berberin derdi 

Haziran sene başı olmak dolayı
sile her esnaf mensup olduğu ce
miyetten sıhhat cüzdanının yenisi· 
ni alır. Bu da bizim gfbi uzak semt
lerdeki esnaf için masraflı ve kül-

fetli olur. Bazı cemiyetler tahsil
dar lan vasıtasile esnafının cüzdanını 
ayağına kadar gönderir. Maalesef 
bizim Berberler cemiyeti bu gibi 
ufak bir zahmeti ihtiyar etmez. 

Biz zavallılara cemiyet tarafın

dan verilmiş bir ehliyetname var

dır. Bunda esnafın sınıf ve derece
si tefrik edilmiştir. Elimde bulunan 
ehliyetname üçüncü sınıf olmak 
dolayısile cuzdanın yenisini alırken 
üçüncü sınıf üzerinden aidat alın· 
masını ileri sürdüm. Bay reis: cOla
maz; sınıf farkı yoktur. Hem Bü
yülı:dere birinci sınıf bir yerdir• 
dedi. 

Rica ederim, bugün Beyoğlu ber
beri ile senenin anc.ak üç ayı faali
yette bulunan Büyükderedeki bir 
berber ayni aidat ve ayni vergiyi 
verebilir mi? Mademki sınıf farkı 
yoktur hükumet alacağı vergide 
neden dolayı semt, rütbe farkı yap
mıştır? 

Lutfen bu naçiz mütaleamı muh
terem cYeni Sabah• da neşrile ala
kadarların ve Büyüklerimizin dik
kat na7.arlarmı çekmenizi saygıla
rımla dilerim. 

Edimıkapı mızarlı!ının Korkunç M 
&ece Ziyaretçisi ıutuı~u l Kaza ı 

Edirnekapı mezarlığında ölü • 

Büyükderede berber M. Rasim 

ıerin gece ~akt.i .me~~rlarını aç~ . c·ınayet M 1•1 rak altın dışlennı sokm~k suçıle 
1 

Hasan isminde biri yakalanmıştır. 
Son olarak bundan bir buçuk ay 

evvel ölen bir kadının mezarının 

açıldığı, iki üç gün mukaddem an· 
laşılmıştır. 

Bu kadının mezarını ziyarete gi· 
den ailesi efradı, toprağın dağınık 
vaziyetinden şüphelcnmişlerdir. 

Bunun üzerine mezar açtırılınca, 
ölü kadının altın dişlerinin sökül -
düğü anlaşılmıştır. 

Jandarma, Basandan başka suç
lular olup olmadığını da araştır • 
maktadır. 

Hava taarruzlanna 
karşı tedbirler 

Dün Ağırcezada şa
yanı dikkat bir muha

kemeye başlandı 
Bır alacak meselesinden dolayı a

ralarında çikan bir kavga sonunda 
arkadaşı Arif çnvuşu tabanca ile 
vurmak suretile öldüren Çatalcalı 

aşçı Hüseyin Uçarın muhakemesine 
dün Ağırceza mahkemesinde baş--
lanmıştır. 

Ağırceza Reisi Refik Omay, suç
lunun hüviyetini tesbit ettikten ve 
kararnameyi okuduktan sonra Hü
seyin Uçara, hadisenin nasıl oldu • 
ğunu sormuş, suçlu da vak'ayı şu 

şekilde anlatmıştır: 

- •Arif benim samimi arkada • 
şımdL Kentlisini çok severdim. Sık 
sık dükkanıma gelirdi. Arada bir de 
kendisilc rakı da içerdik. Hadise 
gecesi yine dükkanıma geldi. Dük
kanda bir iki şişe içtikten sonra A
rifin e\ine gittik. Onunla bir odaya 
girince cebinden bir tabanca çıkar· 

İstanbul Belediyeli. temizlik ko
ğuşlan ve hayvan ahırlarının hava 
hücumlarına karşı korunma ve mu
hafazası için havadan pasif korun
ma talimatnameleri ile tesbit olu· 
nan hazırlık ve tedbirlerin alınma
sını alakadarlara bildirmiştir. 

' dı. Onu kurcalamıya başladı. Der-
Yangın yerlerlndekl . 

kuyular 
Yangın yerlerindeki kuyuların 

gelip geçenler için içerisine düş • 

mek gibi bir tehlike teşkil ettiği gö
rülmektedir. Bu kuyuların derhal 
kapablarak mahzurlarının önüne 
geçilmesine çalışılacaktır. 

Plaj " uıiz bamamıarmıa 
resimlerden muaf iye ti 

Plaj ve deniz hamamlarının dam· 
ga resminden muafiyetine dair olan 
kanunun cabatma göre hareket edil
mek üzere Belediye, aliikadarlara 
bir tamim göndermiştir. 

latanbulun pllnı 
tamaml•nıyor 

Şehircilik mütehassısı Prost Pa· 

rise gitmiştir. Mütehassıs orada bir 

buçuk ay kalacak, yaz tatilini geçi
recektir. Mütehassıs Prost, Kadıkö

yünün ve Anadolu sahilinin nazım 
planını tamamlamıştır. Esasen ev· 

velce Rumeli sahilinin planını ha· 

zırlamıştı . Şimdiye kadar İstanbul

da planları henüz yapımlıyan yerler 
birkaç tane kalmıştır. 

Diğer taraftan hazırlanan tatbik 

plinına nazaran Eminönünün ta~· 

zimine başlanmıştır. Eminönü mey· 

dam tamamen asfaltlanacakbr. Bu· 

•.ada bir refüj de tesis olunacaktır. 

ken tabanca ateş aldı. Arkadaşım 

göğsünden yaralandı ,~e biraz sonra 
dn öldü. Yoksa onu ben vurmadım. 
Bir kaza neticesinde öldü.> 

Muhakeme, hadise şahitlerinin de 
sorguya çekilmeleri için başka bir 
güne talik olunmuştur. 

Mevlud Okunan 
Evdeki Facia 
Bir tahtaboş çökerek 7 kadın 

alhoda kaldı 
Zeyr;kte, Çinili hamamdn 
ibadethane sokağında Kilise ca -

miinin yanındaki 33 numara1ı kab
zımal Suphi, Şimal ve Akif kardeş· 
lere ait evde evvelki gece mevliıt 
okunurken misafirlerin bir kısmı 

tahtaboşa çıkmışlardır. Fakat tahta
boş, fazla kalabalığı çekmediğınden 
ansızın müthiş bir gürüitü ile çök
müştür. • 

Bu suretle mevliit dinliyenlerden 
7 kadın, tahtaboşla beraber bahçe
ye yuvarlanmışlardır. 

Bunlardan Emine, Hamide, Sa • 
biha ve Arobi ismindeki kadınlar 

hafif surette yaralanmışlardır. 
Şisa ismindeki diğer bir kadınla 

ayrıca iki kadın da ayaklarından ve 
muhtelif yerlerinden ağır surette 
yaralandıklanndan Haseki hastane
sine kaldırılmışlardır. 

Beraber Yaşadığı 
Adamdan Dayak 
Yiyen Kadın 
Mahkeme de suçluyu 

aff ett ·, fakat ... 
Dün Sultanahmet üçüncü Sulh 1 

Ceza mahkemesinde metresi Kezi· 
bam dövmekten \'e bıçakla tehdit 
etmekten suçlu Şaban isminde bir 
hamalın duruşması yapıldı. 

Davacı Kezıban vak'ayı şöyle an
lattı: 

- Şabanla üç dort seneden~ri 
karı koca hayatı yaşıyoruz. Evel
ce Şabandan çok memnundum. E -
vine bakardı. Bır dediğımi iki yap
mazdı. Her istedigimi alırdı. Faka! 
sonradan ona ne oldu anlıyamadım. 
Beni ihmal etmeğe başladı. Bunun 
üzerine b n de, ondan ayrılmıya ka
rar verdim. GeçEnlcrde bır akşam 
onunla kavga ettim ve kendisini e-ı 
viftıden kovdum. 

Dün gece Şaban tekrar evime 
geldi. İçeriye almak istemedim. Şa
ban buna kızdı. Beni hem dövdü, 
hem de bıçakla tehdit etti! Bunun
la beraber onun birkaç sene ekme
ğini yedim. Benim yüzümden mah· 
küm olmasını istemiyorum. Eğer 
bir daha evime gelmezse ve beni ra
hat bırakırsa, geçtiğim yoldan geç
mezse onu affedeceğim.> 

Şaban, Hakimin huzurunda bir 
daha Kezibana dokunmıyacağına 

söz verdi. Kadın da davasından vaz
geçti. fahkemeden çıktı. Hukuku 
umumiye namına dnvaya devam 
eden mahkeme, dinlediği şahitlerin 
üadeleri ile Şabanı suçlu buldu ve 
onu üç gün hapis cezasına m~hküm 
etti. 

-
lmar programı 
Tamamlandı 
Programı tasdik için Şeh·r Mec

lisinin fevka'ade bir toplantı 
yapması muhf emeı 

Ankarada tasvip edilen Belediye
nin birine ~ senelik imar programı 
projesine göre programın esası ta
mamen hazırlanmıştır. Vali ve Be
lediye Reisi Doktor Liıtfi Kırdar 
tarafından program tetkik olun -
duktan sonra Şehir Meclisine scv
·kolunacaktır. Bunun için Şehir Mec
lisinin fevkalade bir toplantı yap
ması muhtemeldir. 

Valiyi ziyaret edenler 
Vali ve Belediye Reisi Doktor 

Liıtfi Kırdarı dün Başvekalet Müs
teşar muavini, Bulgar Konsolosu, 
Üsküdar tramvayları yeni Müdürü 
Raufi Manyas ziyaret etmişlerdir. 

Vali ve Belediye Reisi Doktor 
Lutfi Kırdar. Yugoslav Konsolosu
nu iadei ziyaret etmiştir. 

Üsküdar hapis~aoasiodaki mahkum
ların Milli Şeften r'calan 

Üsküdar hapishanesinde bulunan 
dört yüz mahkum namına Milli Şe
fimiz Cümhurreisimiz İsmet İnö • 
nüne bır telgraf çekilmiştir. 

Mahkümlar, bu telgraflarında, ıs
lahı hal ettiklerini bildirerek Hatay 
bayramı münasebetile aflarını yal· 
varmaktadırlar. .......... ~ ........................... .... 

Kangran 
1 Y •tındaki bir çocuk 
lhl'Nllden mi ölmOf? 
İzmir (Hususi) - Karataşta otu

ran amele B. Fahrinin bir yaşında
ki oğlu Ekrem, boğazında çıkan bir 
çıban yüzünden ölmüştür. Hadise 
tahkikatına müddeiumumi muavini 
B. Cevad Özpay tarafından el kon
muş, ölen çocuğun ana ve babası 

isticvap edilmiştir. Tahkikat neti
cesinde çocuğun boğazında çıkan 

çıbanın doktora geç gösterildiği ve 
ilaç alınmasına rağmen yaranın 

kangren olarak çocuğun ölümüne 
sebebiyet verdiği anlaşılmıştır. Ço
cuğun, ana ve babasının bu ölümde
ki tes:ir dereceleri araştınlmakta- ı 
dır. 

<i TEMMUZ-
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A vrupada yeni bir harp 
tehlikesine mi gidiJiyor 1 

Avrupada siyaset havası tekrat 
karışmıya başladı. Almanların Dant 
zig üzerindeki iddialarının fiili bit 
sahaya intikal edeceğine dair gerek 
hadiseler, ve gerek mıhver matbu,... 
tile demokrasi kampı gazetelerınde 
işaretler ve emarelere rr.stlanma)· 
tadır. 

Son ajnns ve hususi matbuatta. 
Dantzig şehrinin Almanya tarafın· 
dan ilhakının kararlaştırılmış old\I" 
ğu ve bunun tarihinin de bizzat .Af' 
man devlet reisi B. Bitler tarafın
dan tesbit edildiği hakkında ba:O 
haberler de görülmektedir. BunuJI 
ne dereceye kadar doğru olduğd 
hakkında kat'i bir fikır sürmek irn
kiinı yoksa da hüdiselerin aldıgı se
) ir dolayısilc, umumı siyaset vazı
yetinde hisscdılir derecede .menfl 
netıcetl?l' vercck bir noktaya doğrll 
gidildği de muhakkak addedilebilil'· 

Burada filhakika sureti ziı}ıird• 
nasıl halledilebil ceği bir türlü kes" 
tirilemiycn bir çapraşık vaziyet var· 
dır: Dantzig meselesinde 1ngiltert. 
Fransa ve Polonya, gerek hariçten 
ve gerekse dahilden bir taraflı ola
rak herhangi bir kuvvet ve tecavii' 
hareketine karşı koyacaklarını, .t\~ 
manlann böyle bir hareketi karşt" 
sında İngiltere ve Fransanın otoma
tik surette Polonyanın yanında, bU. 
tün askeri kuvvet vasıtaları ile bit" 
likte bulunacaklarını kat'i oıar,
söylemişlcrdir. 

Bu hususta, Fransız Başvekili. 
Fransa parlamentosunu tatil yapar· 
ken enerjik· bir nutuk söylemiş ve 
son günlerde Hariciye Nazıt1 

Bone de, Almanyanın Paristeki :Bil· 
yük Elçisine, nezaketten ayrılmıyan 
ve fakat buna rağmen kat'i bir Ji· 
sanla, Fransanın, Almanların Darıt
zige yapacakları herhangi bir kU''"' 
vet hareketinin otomatik olar~ 
kendilerinin de harekete gcçmesill1 

intaç edeceğini bildirmiştir. 

Keza, İngiliz Başvekili ve Harici" 
ye Nazırının da nutukları, İngilizle
rin, mustakbcl b;r ihtilaf vukuulY 
da ne şekılde faaliyete geçcceklcriııl 
de açık surette izah ve tafsil etıneJı• 
tedir. 

Muhtelif mes'ul şahısların ınütt"' 
madi nutukları, sıyasi vaziyetin Ço~ 
nazik bir saihaya dahil olduğuJlJ 
beliğ bir işarettir. İngiltere, 1914 ıı
ki hattıharekctini nazarda tut.ar~ 
Alman ve İtalyan efkarı umuıniyet' 
ve hükumet azaları nezdinde, oa,,Y 
ziğin işgaline ellerini kavuşturJOıJf 
halde seyirci kalacağı hissini verdit"' 
memek için uğraşmaktadır. 

Demokrasi devlelleri herbaı>İ 
bir müzakereye amade oldukl~ 
ilan ederken, mihver siyasetine il 
son ve kat'i bir ihtarda bulunuy4Jf• 

Ve kendilerinin kuvvetinden, )Jr' 

va, kara ve deniz milli kuvvet "ıdl"' 
talarının üstünlüğünden, ild~ 
vadideki tecrübe ve ilk madde.JP 
stoklarının ve rnembalarının ~ 
zuliyctinden emin bir halde, ~ 
hangi bir tecavüze karşı koym11' 
nihai surette karar verdikler.illi dl 
bildiriyorlar. 
Şimdi bu hattı harekete karşı~ 

ver siyaseti, hula eski tavır ve 1:f 
rekellerini muhafaza ediyor. Aİİ fi' 
hareketlerin mütemadiyen in~ . .d 
ve tezayüdü ile birlikte ınatl)'JP

yazılarının itidal, muhakeme ve sı'I' 
gı hislerinden meikut bir propag-: 
da yegane bir mukabele ınahYe 
tini alıyor. 

Mihver devletleri reisleri P~ 
nutuk sevdasından vazgeçmiş gi ,P' 
dirler. Şimdi radyolarda ve topl 
tılarda ikinci derecedeki siyası ~ 
hıslann nutuklarına ve temrltti

1
,, 

ı·asllanıyor. Buna rağmen, }laıJl'1'i' 
ve faaliyetler devam ediyor. V~ _, 
netice ortaya çıkmıyor. Fakat_ jÇ 61 
içe bir hazırlık mevcut olduğU 

bellidir "' 
İki zıt hareket; Avrupa siyaJt~ 

karıştırmakta devam ederkeJl, l> ~ 
dan tevellüt edecek feliketıere off' 
senin aldırış etmediği görUlilY .. )it"' 
da, herhangi bir sinir taha~Jl'l~ , 
nün daha fazla bir kudret gött ",ıJJ 
memesi halinde, beşeriyeti~ 12 fi 
bir facia karşısında ıraıaca~~ş)'' 
bunun neticelerini ancak tarıh 
dedecekUr a. y 

Dr. Rqacl SAG,. 
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Sovyet-Japon Harbi 

Devam Ediyor 
laponlar 20 Sovyet Tankını Zap· 

Fettiklerini Bildiriyorlar 

~okyo, 3 (A.A. )- Kunntung or-1 
teb~nun Psınkıng'de neşredilen bir 

lgınde, Japon ordusunun Hala 
lll'hr· b .. 
11 

1 olgesinde dün Mogol kıtaatı-
r~ karşı muharebeye giriştiği bildi-

lllcktedir. 

MUHAREB ESAFHALARI 

11 Tokyo, 3 (A.A.) - Domei Ajansı 
~nking'den bildiriyor: 

l°ek'ogol - fançu hududundaki ha
lı dat cephesinden \•erilen bir teb
n e, Japan - Mancuri kuvvetleri-
ın l'inmoh:ın bölg~iııde hududu 

~llliş olan Mogol • Sovvet kıtala- 1 
<ltıı . . ~ 
~ ~v.ırmıye \•e bunları 60 metr(' 
kad 'Şliğı~de bulunan Hal:ı nehrine 
iu :lr ~üskürtmive muvaff .. k oldu-

teyıt edilmektedir. 

Bu tebliğe göre, Japon kuvvetleri 
Çiangçin'in 20 kilometre batısında-

ki Ganjajinobo yakininde 20 kadar 
Sovyet tankı zııptctmişlerdir. 

ÇİN - JAPON HARBİ 

Hongkong, 3 (A.A.) - Çin Ajansı 
tebliğ ediyor: 

Dun öğleden sonra Uenç leu civa
rına 200 Japon askeıi çıkmışsa da 50 
ölü vererek piıskürtülmüşlerdir. 
Akşaam doğru Fuçeu'nun cenu

buna diğer bir grup çıkını~, :i'akat 
110 ölü bırakarak çekilmiye mecbur 
kalmıştır. 

Bugün öğle> üzeri bu dcf a Fu
Tsin'e bil' ihraç yapılmış, çıkanlar 
tam:ımen imhı:ı edilmiştir. 

Polonya. o·a~~ig Aya
tıına Bir Nota Veriyor 
v 

ba a~ova, 3 (A.A.) - Polonyanm 1 
d0c~t.zıg Umumi Komiseri B. Cho
kat 1

• b.~gü~n Dantzige dönmüş, fa.

1 lal henuz Ayan Reisinden müliıknt 
bu ep etmemiştir. Demek oluyor ki, 
he ana kadar Dantzig makamlarına 
01 t hangi bir Polonya notası tevdi 
Unmuş değildir. 

n:ı~~~ki Prusyadım Dantzig'e silüh 
1) :Yatı devanı etmekted~r. 

enı·lğeı· taraftan Dantz.ig Ayanı bir 
~ ırna~e neşretmiştir. Bu emirna

lerfn~ go~e, ziraat v~ metalürji işçi-ı 
'l ı~ hır kısmı, Ayanın emrile. 
tu;f rı muayyen bir müddl't için, hu
leı-· ehemmiyette müst'ilce1 bıı.zı i~
btı "1 Yn~ılrnası kinı~ seferber olun:ı- 1 
l'et~~tır. Bu emirname, bu su- I 
ltn e Ayan Meclisinin hizmetinl' 1-1-

h:c~Jc işçilerin Dantzig arazisinin 
tıh ıeıne götürülebileceğini de tas-, 

etmektedir. 
~~ntzig'deki yabancı mahfeller. 
bu a~ M.eclisinin aldığı bu tedbire 

1 
~Uk hır ehemmiyet atfetmektedir. 

lirıean~ig ~abancı mahfellerinin fik
tll gore, Ayan emrine alınacak iş- 1 

da er, muhtemel istihkam inşaatın
de' :ılah ve mühimmatın tahliyesin
tonue ~ihayet Alman ordusunda ,·e 
~r llu kıt'alarında kullanılacaktır. 
\r Gnya .Dantzige bir nota :ııerecek 

1101 ar-şova, 3 (A.A.) - Dantzig'de 1 
Lta onyıı mümessili bulunan Şodaki 1 
~a ~Şal Smiglv-Ridz ve Hariciye 

~ırı B k ~I . e tarafından ayrı ayrı ka-
1\i~ edılmiştir. Şodaki hususi sala-j 
lt~etıer ve yeni talimat ile Dantzige 

1.) ecektir. 
l'ra olaşan bir sayiava göre Polonya, 
"-sıllsa Ve İngiltere, üç memleket a
~rı l\da tam bir görüş birliği oldu
tud u te fü etmek üzere gerek doğ
li ~~ doi{ruva, gerekse Dantzig'de
~ ılletıer Cemiyeti Yüksek komi
~ "asıtasile müşterek bir teşeb-
~ bulunacaklardır. 

'~Unla beraber ecnebi müşahit· 
~ ~ anaaUne göre Şodaki'nln Dan
~tı Yan Meclisine Varşo"a hükıl
"-ttrı:~ bir notasını tevdi etmesi 

t( li daha ku\"Vetlidir 
fları~~da serbest şehir statükosunun 
~zıg'in askerileştirilmesini men
~ hatırlatılacak ve son zaman
bıtle alınan askeri mahiyette ted
~~ h~kkında resmi malumat is
~h h lttır. Ayni müşahitler notanın 
hır t aklarına yapılacak her hangi 
~-~ eca\rÜztin Polonyanın istiklAline 
tltıd rapılmış bir tecavüz mahiye~ 
ı-l'ı. ~htelakki edileceğine dair bir ih
llıtı.u ~lva etmesi de mümkün oldu
~! hal~li.ve eylemektedirler. Şimdi
t\~E!li e Dantzig'e karşı blr cebir ha 
~~, l'apılacağına dair ortada bir 

" ~Oktur ua • 
hhl'i tıttfg'deki l\.Jman makamları, 
!~& ~h kıt'aları tarafınaan 1şga. 
~t1CQn 1 olmak üzere serbest şehri 
~elt~ &skerUeştlrmtye devam ey-
~ dirler 

' l'IQbi • 
huk-n mU~~hidlere g?Jre Alman· 

rn~unın maksadı D:ıntzige 

cereyan eden hadiselerin taınamile 
dahili bit- mahıyetl~ olduğunu \'e 
Almanyanın bu ı.şlere karışmadığını 
hatta ağustos sonunda Dant:zig iima
nına bir Alman kruvazorunün gele
ceğinden Polonya hük(ımetini res
men haberdar ettığıni göstermekten 
ibarettir. 

LEHiSTANIN KARARI 
Varşova, 3 (A.A.) - Milli Birlik 

Partisinin Kurma • reisi Albay Wen
da sövlediği bir nutukta ezcümle de
miştir ki: 

c- D1nlı.i):! üzerindeki haklarımı
za zarJr ''erılınesıni ash kabul et
nfr•;eceğiz. Bize ait ol&n hiç bir şe~,-i 
lcrketmiveccğiz ... 

l,ONDRADA TEFSİRLER 
Londra. 3 (A.A.) - Umumiyet i

tibarilı> İngili7. gazeteleri, Dantzig
de heft'l tatili esnasında ihdas edi
len tehlike ve telaş \'aziyetinin, si
nirleri tecrübe etmek \'C alakadar
lar üz.erlerindeki aksül:imeli ölçmek ı 

için Almanlar tarafından yapılmış 

bir te5ebbüs olduğunu yazıvorlar. 
Buna bin9en gszetPler V rso\•a

nm gösterdiği azimli hnrrketten. 
Fransanın Berline va~tığı ihtardan 
\"e İngiliz hükumetinin de taahhüt
lerine mutlak surette riavet edece
ğini tevin evlemesinden dolayı :fe,._ 
kalade memnun g;Jzükmektedirler. 

Tavmis gazetesi yazıyor: 
c İngilterenin ve Fransanın bu şa

yia lan öniindeki aksülfımelinin da· 
ima böyle olmıyacaiiı zannediliyor
sa, her türli.i tereddüdü izale ettir
mek kifa\·et edf'cektir ... 

TİMES'iN BİR MAKALESi 
Londra, 3 (A.A.) - Lord Haifaks

ın nutku hakkında tefsirlerde bulu· 
nan Tirnes gazetesi ezcümle şiivle 

yazmaktadır: 

cBüyük harott'nheri bir nutkun 
matbuat tarafından bu kadar kuv
vetli bir ittifakla kabul edilmesi ilk 
defa olarak görülüvor. Bu hal lngi
Jfz milletinin. katlandığı bütün bü
tün fedakarlıklara rağmen, hi'iku
metçe girişilen taahhütlerin ifası hu
susunda ne kadar azimkar davrandı-

• ğını gösterivor. Çtinkü ml'v7.llbahs 
oliı.n Dantzig'deki hürri,·etler değil, 
Polonyanın ve daha bazı devletlerin 
istiklAlidir. Hitlerin Dantzil!df'ki e
melleri ırkt değil sevki.ilcev!':İdir. Al
manya bir ihtilafa sebebivet verme• 
diği takdirde ortava bir ihtilaf cık
mıyacağı biitün aHikadar devletler· 
ce maliimdur. 

Almanya, İngiliz milletinin Avru. 
payı tahakkümü altına alınıya te
şebbüs edecek olan her devlete mu
kavemet etmek için tek bir adam gi
bi silAha sanlacağını bilmelidir.> 

Polonyaya inen Alman 
tayrar••• 

Val'§OVI, 3 (A. A.) - Bir Alman 
tızyyaresi Wilun civarında karaya 
inmek me<!buriyetinde kalmıştu\ 

Pilot isticvap edildikten sonra Al
man hududuna scvkedilı~~ 

~SNllA8AH • Stııpa. • 

Hata o Dert 
(~tarafı 1 inci sayfada) 

gerek dahilde, gerek beynelmilel 
sahada tamamen vahşet devirleri
nin yumruk hakkı kanununu tek
rar yaşatmıya teşebbüs eden mih -
ver devletleri her şeyden bahsede
bilirler, fakat ahlaktan bahsetmek 
salahiyetini haiz olamazlar. 

İşin en garip, \'e nefrete layık nok
tası, İtalyan siyasetindeki riyakar
lıktır. Çünkü Hatay meselesinden 
dolayı Fransa ile aramızda ilk ihti
laflar çıktığı zamanlarda bizi Ha
tayı istemek için en çok teşvik e • 
denler İtalyanlardı. O vakit Hatayı 
Fransadan istemek ahlaka muvafık 
ise şimdi neden ahlaksızlı koluyor? 

Mihver gazetelerinin anhyama
dıkları noktalardan biri, Türkiyenin 
sulh cephesine iltihakı ile Hatay 
meselesi arasında hiç bir münasebet 
bulunmamasıdır. Onlar kendi zih
niyetlerine, kendi hattı hareketleri
ne \'e kendi teliıkkilerine göre işi 

muhakeme ederek Türkiyeye bir 
mükafat verildiği zannına düşüyor
lar, yahut böyle zanneder görünme
yi propagandaları bakımından lü -
zumlu buluyorlar. Hatay Türkiye 
tarafından hiç bir zaman kayıtsız ı 
ve şartsız bırakılmış değildi. Hata
yın Türkiyeye iadesi manda prensi
bini ihlal etmediği gibi Fransanın 
haysiyet ve şerefine de bir nakisa 
getirmez. Fransa kendi toprakların
dan bir parçayı bize- vermemiştir. 
Böyle bir şeyi ne Fransa kabul e -
der, ne de biz milli hudutlarımız ha
ricinde ilan ettiğimiz bir yeri ilhak 
etmek isteriz. Halayda vakayiin in
ki§afı, Hatayın an=ıvatana kavuşma

sını bir zaruret haline soktu. Fransa 1 
da, esasen Türk olan, Suriye ile hiç 
alakası bulunmıyan topraklan asıl 

mal sahibine iade etmek gibi bir 
hakşinaslık gösterdi. 

Sulh cephesine gelince, Hatay 
meselesi olsa da, olmasa da, 
Türkiye bu cephede m~\·ki almakta 
tereddüt etmiyecekti. Umumi. harp-,ı 
te Türkler neden Almanya ile bır
leştılcr? Çünkü ötede bir Rus Çar
lığı vardı ki Türkiyeye asırlardan
beri indirdiği darbeleri son bir dar
be ile itmam etmeğe hazırlanmı~tı. 
'l'ürkiye umumi harpte Almanların 
yanında kan döktü ise bunu Alman- ı 
lardan gördüğü bir mükafat dolayı
sile yapmamıştır. Hatta Türkiye, 
Bulgaristanı bizim tarafa celp için 
kendi arazisinden fedakarlık bile 
yapmışhr. Türkiye cihan harbinde 
yalnız vatanın sclametirh düşune
rck, daha doğrusu vatanın selameti
ni Almanlarm yanında harp etmek
te bularak o kadar fedakarlığı göze 
aldı. Bugün ise Almanya ve İtalya
dan vatana tehlike geleceğini görü
yoruz. Bundan dolayıdır ki Balkan
larda ve Akdenızde bir ınütecavze 
karşı garp demokrasilerile tedafıli 

garanti taahhütlerine gırişiyoruz.1 
Mükafat arzusu için değil. Eğer biz 
yanlış muhakeme etmişsek, hayali 1 

bir tehlikeden boş yere ürkmüş isek 
bunda Berlin ile Romayı endişeye 
se\·kcdecck, kızdıracak hiç bir şey 
yoktur. Çü·t•kii akdettiğimiz \'C ede
ceğimiz iti laflar ancak tedafüidir
ler. Berlin ve Romadan taşan hırs 
ve hiddet, kin ,.e düşmanlık teza -
hiirlcrine bakınca ne kadar iyi yap-1 
tığımıza bir kat daha kanaat getiri-
yor uz. 

HiiMyia Oalıid Y AUJIN 
.......................................... 

Kaatamonuda bu yel 
mah•ul bereketil 

Kastamonu, 3 (A. A .) - Bu yıl 

Ka::;tamonunun toprak mahsulleri 
çok bereketli ve güzeldir. Ziraat 
Vekaletince Kastamonuya tahsıs o
lunan traktörler buraya gelmiş ve 
yerlerine konm\ ştur. 

Meyvalı ağaçlar fidanlığı bu yıl 

altı yüz bin clm afidanı tevzi ede -
cektir. Fidanlıkta muhtelif binalar 
inşa olunacaktır. Bu inşaatın 44 bin 
liralık kısmı münakasaya konulmuş 
tur. -·-Viyanada çingeneler teYkif 

echliyor 
Viyana, 3 (A. A.) - Polis, çinge

neler arasında yeniden tevkifat yap 
mıştır. Büyük bir kısmı Slovakyalı 
ve Burgenlandlı olan bu çingeneler
~en dört yüzü Rossanlande hapisha
nesine sevkedilmijtir, Bunlardan bil' 
ltısmı Daohan tahaff\l.~ kampma ıön 
Cierilrruatıfe ••• 

Zamana Göre : 

Kuvvetli irade 
y az•n : Dr. E•al Kemal Heklmollu ( 

İrade terbiyesi hakkında mühim lct. çiğnemek nefes borularına ve-
1 

eserler neşretmiş olan filozof cLub· rilen eziyeti çene kemiklerme ve 
bock-. cHayatta muvaffak olmak i· tükürük guddelerine yükletmek de 

çin servetin büyük bir ehemmiyeti mektir. Bir uzvun istirahati için dl
yoktur. İktidar, akıl, şöhret de mut- ğer uzuvları lüzumsuz yere çalıştır
laka lazım değildir. Hürriyet ve hat- mak uz,·i mukavemeti yorar. Bu 
ta sıhhat bile muva(fakiyetin yega- .mu!Gavemet azalınca cirade> cira
ne amili sayılamaz. Yalnız metin desizlik> halini alır. Bu kılçük me
bir seciye ve her cihetle terbiye e· selelere büyük bir ehemmiyet vc
dilmiş kuvvetli bir irade'ye malik rirsek ilerde daha büyük meseleler 
olmak şarttır.> diyor. karşısında kalmayız. 

Bu doğru ve isabetli hükmü mi· Kalsak bile nefsimize güvenerek 
sallerle teyid etmek icabederse, ta- hal çarelerini bulmakta gecikmeyiz. 
rihin bize gösterdiği birçok meşhur- Bu dünya üzerinde başarılmış bü
lann isimlerini birer birer zikrede- tün büyük er~r azim ve iradenin 
biliriz ve bunların hususi hayatları- yıkılmaz abideleridir. 
nı inceleyince ekseriyetle rervetten 
ve sıhhatten mahrum şahsiyetlerin 
iktidar ve akı1dan ziyade cirade 
kuvveti> le temayüz etmiş oldukla
rını görürüz. Yakın tarih, bize bu 
örneklerden pek bariz simalar gös
termekte maziden hiç geri kalmıyor. 

cKuvvetli bir irade. nefse haki· 
mivetle başlar. Kendi nefsine hük
medemiyen bir adamın iradesi gev
şektir. 

En basit ilivallarımızı yaparken 

Din terbiyesi onu neşrE:'den pcy
gamherlerin kuvvetli iradelcrile ya-, 
yılmıya muvaffak olmuştur. 

Medeni cesaret yüksek bir idealin 
tahakkuku için aşılanan bir irade 
terbiyesinden başka birşey değildir. : 

İlmi keşifler kendi bilgisine iti-1 
mad eden çelik iradeli şahsiyetleri!l, 
vücude getirdiğı harikalardır. (Hür 
yaşamft~ bile hürri •ete liyakat gijs
termekle mümki.indür.) 

bile kendini gösteren bu kabiliyet Bu medeni alemde en hür adam, 
ferdin bütün ruhi kıymetine bir mi- her suretle iradesinin hakimiyetini 
yardır. Şüphe yoktur ki, bu haslet muhafaza edebilmiş olandır. 
de terbiye ile elde edilebilir. Fikir cİnsan• yalnız başına bir alemdir. 
terbiyesi, zihin terbiyesi, muhake- Bu 8lemde mutlak surette saltanat 

dün akşam bitmiştir. 
Mumaileyh dün akşam geç \'akte 

kadar dördüncü :Sorgu Hakimliğine 
gelmediğinden, ifadesinin evinde 
veya Adliyede alınması bugün ka
bil olabilecektir. 

Ancak, yapılacak bu sorgu niha
yetinde de kendisinin tevkif edilip 
edilmiyeceği belli olabilecektir. 
Diğer taraftan dördüncü Sorgu 

Hakimliği bir yandan şahit dinle
meğe de devam etmektedir. Ezcüm
le dün de dört şahıt daha dinlen -
miştir. Tahkikat bu suretle sür'atle 
inkişaf etmektedir. 

Bizim hariçten ö~rendiğimize gö. 
re Satie Şirketi Müdürü binanın 
Denizbanka 90 bin liraya satıldığını 
fakat deftere (250) bin lira gibi kay
dedildiğini söylemiştir. Mütebaki 
parnnın mahalli sarfı vazıh olarak 
göstl'rilmemıştir. 

Sorgu Hakımliği işte bu ciheti ten
vir için ~alışmaktadır. Bu paranın 
12,500 lirası komisyon olarak İsmail 
İsa ''e Atıf Ödül tarafından alın-
mıştır. 

Son iddiaya göre bu paranın bir 
kısmı da Refü Bayara verilmiştir. 

Refi Bayar ilk defa malfımatına mü
racaat edildiği zaman bunun doğru 

olmadığını kat'i bir dille söylemiş
tir. Hadisenin son suçlusu Refi Ba
yar dinlendikten sonra vazivet ta
mamen ta\•az.zuh cde<!cktir. 

me, tahlil, karar. icra kabiliveUeri hakkı anasından, babasından ve ya- ••-• ...... u ....... L-••·--·-.. - .... 
hep irade mani\·elılsı ile döner. kınlarından e\•\•el kendi nefsine ra- Meclisin Dünku·· 
Angl~-sakson kamvinin, Dominant cidir. İslerse vücut ,.e nıhunu mut-

vasfı nefse itimad sayesinde bugün· lakiyetle; dilerse itimad ve hürri- ı f • 
kü mevkiini kazanmıştır. İnsanlar- yetle idare edebilir. 1 Ç Iffial 
da mevcut olan kabiliyttlerin ve Yaşıyan bir mevcudiyetin cemi· Ankara, 3 (A. A.) - Büyük :M.il-
hatta ilmi varlıkların teıahürü çok . yet içindeki kanunlardan evvel ken· Jet Meclisi bugiin Refet Canıtezin 
kere yaşadıkları muhite göı·e inki- di bünyesine ait kavaninC' riayeH başkanlığında toplanmıştır. 
şar 7.nruretinde kalır. Y-alnız cirade. ve bunları hüsnü muhafazadaki sa- Celsenin açılmasını müteakıp söz 
her muhitte ve her işde kendini gös- Hibeti benliğinin en mümtaz alfıme· alan Dahiliye Vekili Faik Öztrak ev 
termek için fırsat bulabilir. ti sayılır. ra'kı varide arasında bulunan ve Be-

Iler gün ''azifesine gitmiye mec- Bü~-ük bir servet sahibi ,.e avni lediyelerce yapılacak istimlake ait 
bur olan bir adamın i:;? saatine uy- zamanda müstesna güzclliğile meş· kanun layihasının alakadar Dahili
gun vapuru kaçırmaması lazımdır. hu:· bir kadının ze,·ci olan birisi I ye, Adliye \'e Maliye Encüınenlerin

cBir vapur sonra gider;m. dedi hakkında (Voltaire) cİyi hazmede- den seçi~k üçer azadan mürek • 
mi, iradesine kendi elile ilk darbe· k · kep bir .... •htelit encu-men tarafın-mezse hiç bir.şevi yok deme tir.• 1 '""" 
~i vurmuş demektir. Ve bu hal te- dan te?l-.ik edilmesini istemiş \•e 
kerrür edecektir. Bövlecc de itiyat 2 Diyor. · _ " kabul olunmlJ'jtur. Bundan sonra 
sırasına girer. İşte bu .:ı:ararlı alış- B ,. ruznameye geçılerek mahsus bir ka 
kanlık i.ra~~yi tembell~~t.~rir. eneş ın nun ile devletten bir hak temin e-

Yine 1ckıaen 1.arar gorup te terk 

etmek istiym bir adamın vemin e:-

1
Bir Nutku 

mesi bir hastanın doktordan aldıgı 
reçeteyi yantı.rmayıp cebinde taşı· --
ması gibi gülünç birşevdir. Böyle Ameı lkad• Çeko•loval J .J 
k~ndi kendini aldatmak z.afına düş- gUnU tc•'it cdlfdl 
mektense: (Artık bunu icmivece- New-York, 3 (A.A.) - Dün Çeko-
ğim) demek kafidir. Yalnız bu ka- ~lovak günü münasebetile yapılan 
rarı vermezden evvel etrJUıca dü- · merasım esnasında Randall-Island
sünmeli ve tatbik ederken de her- da bir nutuk söyliyen Bcneş demiş
kesten e\•vel kendi nefsine karsı tir ki: 
verdiği sözü tııtmak mecburiv<'lin- c- Avrupa yeniden vahim bir 
de olduğunu nazarı itibara almalı- bulırc r n doğru gidiyor. Buhran es-

d nasında henüz memleketlerinde bu
ır. 

Nefse hürmet: nefse itimadı do· 
ğurur. Ve kendi nefsine itimad et
mesini bilen adam \'erdiği kararı 
tatbik etmekten çekinmez ve husu-

si havatında insanın en büyük yar
dımcısı yalnız kendisidir. 

c Yopacağun> dan zivada ~ Yapmı
\'acağım-. da bizim elimizde olan bir 
harekettir. Biı sene bir sevahat ya
pacağım, derken bu fiilin icrası için 
para ve daha birçok maddi külfete 

ilıti\·acınuz vardır. 

Halbuki.. içkivi bırakacağım. de
diğimiz zaman bu kararı tatbik mev
kiine koymak için para ve zahmete 
muhtaç değiliz. 

İçmezsek kimse gelip bizim ağzı
mıza zorla içki dolduram~z... Ve 
muhakkak ki, biz istersek bu kara-

rımızı bizden başkası ne kadar ça-
lışsa yine bozamaz ... 
İrade istiklali de .. fikir hürriyeti, 

siyssi hürrivet gibi mücadele ile is
tihsal edilebilir. Buradaki mücadele 

insanın kendi nef:.i ile, hisleri. te
mı,wlıllcri: zafları arasında cereyan 

eder. Mağlup olmamak için en e
hemmiyetsiz noktalar üzerinde ta-ı 
assupla durmak l:izımdır. 

H('r bir muvaffnkivet bir zahmet 
ve feragat mukabilidir. İçkinin ve
receği muvakkat bir keyfi iradesine 
hakim olabilmek meserreti faz.lasile 

temin edebilir ve bundaki zevk öte· 
ki geçici zevkten çok daha_insnnidir. 

Bir de zevkler ancak zarar verme-

dikleri zaman bir mana ifade eder
ler. (Yoksa zararlı bir keyif insanın 
keyfini kaçırır.) 

.. Sigarayı bırakac~~ım d! ·c c~ik-

lunan ve t'Cnebi memleketlerde ya-
şıyan Çekoslovaklar Umumi Harpte 
oynadıkları role benzer bir rol oynı
yacaklardır.> 

Beneşin bu sözleri Bohemya, Mo
ravya ve Rütenya ahalisi için kısa 
dalgalarla radyoda neşredilmiştir. 
Beneş bu eyaletlerin ahali~ine 

cVaktinden evvel gayri mes'ul bir 
harekette bulunmamak şarlile ha
zır bulunmalarını> ta,·siye etmiştir. 

Eski reisici.lmhur sözlerine şöyle 
devam etmiştir: 
•- Avrupa diktatörlükleri bugün 

naz.ik bir vaziyette bulunuyorlar. 
Bunlar ergeç düşecekler ve başında 
bulundukları memleketleri harap e
deceklerdir. 

Biz i~te o anda hazır bulunmalı
yız.-. 

Beneş, Alman boyunduruğundan 
kurtulan ve şimdi Amerikada bulu
nan biitün Çeklerin memleketleri
nin istiklali için mücadeleden vaz
geçmiyeceklerine dair vatandaşları
na teminnt vermis ve demiştir ki: 
•- Şimdi biz 1914 te bulunduğu

muz noktadayız. Nazi pancermaniz
mi eski imparatorluk pancermaniz
minin yürüdüğil hedefe doğru ilerli-
yor.> 

Bonnet - M•• •lgllyl ka. 
bul etti 

Paris, 3 (A. A.) - Bonnet bu sa
bah Ankaradaki Fransız Büyük El
çisi Massigli'yl kabul eylemiştir. 

-·~ Fethi Okyar Partal• 
Paris, 3 (A. A..) - Türkiye Adli

ye Vekili Fethi Okyar \'Q ailesı bu 
1 

~abah Londradan gelmlsl•r.:!r 

den veya sermayesinin yarısınd:ın 
fazlası devlete ait olan banka veya 
müesseseler memurlannın maaş ve 
ücretlerile hizmete girişler ve ter
fi usuJleri hakkındaki kanun layi
hası ikinci müzakeresi yapılarak 
kabul olunmuştur. 

Meclis, askeri ceza kanununun 
bazı m:ıd<klcrinin değiştirilmesine, 
Türkiye - Estonya ticaret \•e kle -
ring anlaşmasının bazı pozisyonla
rında yapılan değişiklik ile beynel
milel sıhhi mukavelenin bazı mad· 
delerini değiştiren anla~manın tas· 
diklerine ait k nun la)iha1:ınnıı:t 

da birinc,,i müzaherelerini yaparak 
çarşamba günü toplanmak üzere 
i~timaa nihayet ve?"miştir. 

Devlet Şıirasında tayinler 
Ankara, 3 (A. A.) - Büyük Mil

let Meclisinin bugünkü toplantısın
da Devlet Şürasında açık bulunan 
birinci daire reisliği ile üç azalık 

için intihap yapılmış, Şl•fik Yürekli 
birinci daire reisliğine, İhsan Peh
lvanlı, Fazıl Özelçi ile Kazım Sar
gın da Şurayi Dehret ftı.alıkla: ma 
seçilmişlerdir. -· .. 

Von Papen Moskovaya 
gitmiyecek 

Berlin, 3 (A. A.) - B. Von Pa • 
penin hususi bir vazife ile Mo<ikC· 
vaya gönderileceği hakkındaki hl\
berler, bu akşam resmen tekzip e
dilmiştir. 

Salahiyettar Alman mahfıllc.ri, 

Alman - Sovyet ekonomik müzake
relerinin halen mer'i anla.ımalnr 

çerçevesi dahilinde kalmakta o!du
ğunu il~v eylcm~lerdir. 

-·--İzmirde zelzele 
İzmir, 8 (A. A.) - 'fcı.ımzun bi· 

rinci gecesi Karaburunda it9 sani· 
ye devam ed~n bir zelzele olmu~vr. 
Zarar ve hasar yoktur. 

-.-
Hitler Berline döndl 

Berlin, 3 (A. A.) - B. Hit!tr. 
Hamburgdan huraya rlonmtift1lı· ve 
Bulgar Baş\·ekilir,in Be.rhni %iyarrii 
günl~,.i z.arfmdrı Ber\iıtdt kal.ft~cıit-
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Kazıkçı Karabekir Oyundan 
na Geçerek Haamile Oynuyo 
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Cakırcalı Efenin Yirmi Beş Müsellah 

Çerkcs, Öldürmesi 
Kadın, Çakırcalıya dualar ederek -;arde kendisile karşılaşmaktan a- 1 

köyüne döndükten sonra Efe: dam akıllı ürküyorlardı. Derhal si-
- Haydi biz de gidelim! emrini lahlarına davrandılar ve etrafa bak

verdi. Kızanlar hareket ederken Ha- tılar. 

cı Mustafa hırsızlığı yapan kızana: Hayır, görünürda hiç bir tehlike 
-Sen kal biraz. Seninle konuşa- yoktu. U7.akta beş altı köylü kadın 

cağım var, dedi. tarla çapalıyorlar ve başka tek in-
Kızan bittabi hiç itiraz etmeden san görünmüyordu. Bir pusuya dü- , 

kaldı. Efe ile diğer kızanlar gözden şürülmelerinin de imkan ve ihtimali i 
kaybolmuşlardı ki, Hacı Mustah yoktu. Kendilerini durduran köylii
hirdenbire tüfeğini kızana çevirerek lerin Ü7.erinde de silah görünmüyor
eteş etti. Boyluca genç ve haris eş- du. Bunun üzerine Çerkeslerin reisi 
kiyayı bir anda dünyadan sildi. Bun- ve Çakırcalımn meşhur düşmaılla:. 
dan sonra elbiselerini ve silahlarını rından Kiizım sordu: • 

1 

alarak öbür ata yükletti ve atım dört - Ne var, ne istiyorsunuz? 
nala sürerek Çakırcalının k·afilesine - Pazara mı gidiyorsunuz? 
yetişmek .üzere hareket etti.. - Evet, ne olacak?° ~ 
1 Yukanda bir iki münasebetle Ça- - Kumpanya gelmiş ne kadar tütün 
kırcalının Arnavut düşmanlığını an- . varsa yü~sek fiatla alıyor. Onun i
lattık. Ayni ·zamanda kendisinin çin sakın ~danm~yın. lrütüne iki 
Çerkeslere karşı da düŞn{anca hare- misli fiat isteyin. Biz köylerde daha 
ket ettiğini kaydettik. Bu vesile ile .tütün aram1ya çıkıyoruz. Sizin köy,
ÇaJcırcalının Çerkeslere karşı takip lerde varsa habe; verin de oraya gf-
ettiği imha siyaseti ve Çerk~slerin deli~. - · ' 
mukabeleleri hakkında bira~ mallı- . Çerkesler, yaban~ı köylü1erin 
nıat vermek faydadan .hali değildir. sözlerine inandılar. Çünkü bu gibi 

Çakırcalının şakaveti esnasıı:ıda hadiseler sıksık vukubulurdu. Bazap 
kendisine karşı Çerkesler birçok ha- ayni yere iki ü_ç kumpanyanın ada
reketlerde bulunmuşlardır. Abdül- mı gelir ve tütün fiatları rekabet sa
han'.ıidin sarayında büyük ~Ufuzları jkasile iki üç misli yükselirdi: Çer
Qlan Çerkeslerden Kuşçubaşı zade kesler köylülerden daha fazla izahat 
Eşref, Hayrettin ve bilfı.hare Anza- , aldılar ve aralarınd,a evvele~ karar
vur, hatta Çerkes Etem :ve hempa- laştırmı~ oldukları fiatları yükselt
ları bunların· arasındadır. BÜnların miye karar vererek ilerlemiye baş
delaleti ve kumandası altında Ça- ladılar. 
kırcalıya karşı müteaddit hareketler F.akat aradan iki, üç dakika bile 
Yapılmış, fakat hiç biri netice ver- geçmemişti ki, birdenbire müth!.~ 
tnemiştir. bir tüfe~ sağanağına tutuldular. Da-

Çakırcalı Ödemiş ve civarını ka- ha n~ olduğunu anlamadan içlcrin
sıp kavuwrkcn, Arnavutlar, kendi- den yarısı cansız olarak yere seril
leri için hakkı hayat kalmadığını di. Diğerleri etrafa bakınıyorlar, 
görerek bu havaliden uzaklaşmışlar, kendilerine bu öldürücü ateşi açen
buna mukabil Çerkesler mukabil ları araştırıyorlardı. Fakat bu araş
tedbirler almışlardı. Bu havalide tırmal2J" hiç bir netice vermiyordu. 
:mevcut olan ve tütüncülükle iştigal Halbuki kurşunlar vızlamakta de
eden üç köy halkı aralar'inda ittifak vam ediyordu. 
etmişler, böylece Çakırcalı tarafın- Çer}{eslcnlen bir kısmı kendileri
dan basılmak tehlikesini bertaraf ni atlarından yere attılar. Fakat 
etmişlerdi. Bu köyler halkı çok iyi bunlar nereye ateş edeceklerini bil
siiahlanmıştı ve Çnkırcalı aleyhin- miyorla.rdı. Biraz evvel köylüler!~ 

de Vaki olan her takibe mutlaka beş konuştukları için hepsi bir araya 
altı kişi ile gönüllü olarak iştirak ~- toplanmış bulunduğundan atılan 
derdi. Çakırcalı da bu köylere e,:ok kurşunların biri bile boşa gitmiyor 
düşmandı. Fakat aralarında yaptık- ve her patlayış mutlaka bir c:rna kı
ları ittihat, mükemmel surette mü- yıyordu. 
SelUıh olmaları, bütün bunların ha- Nihayet silah sesleri kesildi. Esa
l'icinde ittihaz etmiş oldukları sıkı sen Çerkeslerden de ayakta kimse 
tedbirler kendisine bir türlü bunları kalmamıştı. Atlerın da bir kısmı vu
gafi} avlamak imkanını vermiyordu. 

Çakırcalı da aklına koymuş, ne ya
Pıp yapıp bu Çerkeslerdcn intikam 
almayı kurmuştu. Bu iş için uzun 
l"rlüdd~t .uğraştı. Neticede muvaffak 
()Jdu. Bu hadise şöyle cereyan etti: 

Birgi nahiyesine yakın olan l)u 
Çerkes köyler Birgide pazar olduğu 
günler, müsellah bir kafile halinde 
~ola çıkarlar, nahiyeye öyle gider
lerdi. Ekseriya yirmi, otuz müsel

lah atlıdan terekküp eden kafile fev
lta]ade ihtiyatla. hnreket eder, pusu 
kurulmıyn müsait yollardan 2sla 
Reçmiyerek nahiyeye giderdi. Çakır

!ah, o şeytana taş çıkartan zekasını 
taç defa zorlamış, bir türlü bu Çer
k~sleri pusuya düşürememişti. 

rulmuş ve yere düşmüştü. Diğer hir 
kısmı serseriyane şuraya, buraya 
kaçışıyordu. 

Nihayet tarlaların içinden birer 
birer başlar yükselmiye başladı ve 
az sonra Üzerlerinden kadın' peşte-· 
mallarını atan zeybekler meydana 
çıktılar. Bunlar Çakırcalı ile arka
daşları idiler. Bütün bu planı Çakır
calı hazırlamıştı. Kızanlarile kendi
si kadın kıyafetine girmişler ve tar
lada calışıyor görünmüşlerdi. İki ki
şi de kövlü kıyafetine girmiş ve Çer
kcsleri 18.fa tutarak iyi hedef teşkil· 
etmeleri için bir araya toplanmala
rını temin etmişti. 

Bu hadise de etrafta çok büyük 
akisler yapmış, Çakırcalının 25 si
lfıhlı Çerkesi pusuya düşürerek öl
diirmesi yeni bir korku ve dehşet 
havası yaratmıştı. 

Günlerden yine Birgide pazar ku
tu}ı, n bir gündü. Çerkcsler pazara 
~it"- ek için hazırlanmışlar ve üç köy 

alk ndan terekküp eden 25 kişilik (Devamı var) 
b~.r k.~filc yola çıkmıştı. Kafile yine ...................................... _. 

butun ihtiyat tedbirleri .ılmı• pu- ihtiyar Falcı 
~Ya a la uygun olmıyan açık tarla
ardan geçtiği halde yine temkini 
~iden bırakmamıştı. 
.. 'tolun tam orta yerinde iki köy-
~Ye rastlamışlardı. Köylüler Bir
' iden geliyorlardı. Çcrkesler onlara 
~akıaşınca köylüler kendilerini dur-

trdular: 

- Birgiye mi gidiyorsun.uz? 

1 .:erkesler bu tanımadıkları köylü:i.1 kendilerine hitap etmeleri üze
~ ne kuşkulandılar. Yokıa bir pusu

<l a ını düşürülüyorl.ardı? Çalnrcalı
tıan o kadar ürkmüşlerdi ki, hiç ha-

l' Ve hayallerinden geçmiyen bir 

es Y•tınd• f•lcllıi• k•I· 
k•••n bir k•dın tutuldu 

Manisa (Hususi) - Ayvazpaia 
mahallesinde, altmış beşlik olması
na rağmen, ifadesinde elli yaşında 
olduğunu söyliyen Giritli Mercan 

kızı Gülfidanın namı diğer Arap 
Ayşe şehrimiz polis idaresinin aldı
lı tertibatla kahve falına bakarak 
saf yurttaşları dolandırırken, suç 
üstünde yakalanmış ve evinde iki 
ntisha da elde edilmiştir. Ane adli
yeye verilmiştiT 

Münasebe~ile (*] 
Yazan:: HUaameddln Nuri 

Yıllardır fikir ve şiir hareketleri
ne, sanat sözlerine, duygu ve hisle
rine susamış olan zavallı sahifeleri
mize cdahi filozof Rıza Tevfik> in 
son mektub.u kudsi bir şebnem, se
rin bir memba gıbi düştü. 

Mektubun kendi mahiyetinden 
?.iyade, muhtevası beni cidden se
vindirdi. Pek meşhur şair cHüseyin 
Sireb in neşrolunmak üzere bulu
nan eserlerini, edebiyatımıza ait tet
kik ve tahlillerini, ·bitahsis Haşimin 
şiir ve sanati üzerindeki mütaleası
nı ve bunların en mühimmi, Yahya 
Kemal ile mukayesesini haber veri
yor ki, gerek bu eserleri, gerek ken
disinin - şimdiden fevkalade derin 
bir eser olduğu muhakkak olan • 
cFüzuli mukaddemesini> adeta u
zun asırlardır aç kalmış gibi sabır
sızlanarak bekliyorum. 

Üzerine ölü toprağı serpilen mat
buatımıu:la, bunlar ve bunların tev
lid edeceği Y.azılar ne yalan söyliye
yim, gözümün önünde yıllardır bek
~enilen bir şehri ayin gibi canl~nı-
yor. . 
Üstadımız mektubunun yukarı 

kısımlannda, anlaşılması gayet mü~
kül ve şim.diye . kadar hiç bi!. fikir 

· adamı tarafından ileri sürülmemiş 
.ve · hatt~ diişüıi41em~miş . ıjıaı~~ 
'fe1Sefelerine girişrÔed~n .bir. tebşir: 
de daha bulunuyor\ar_ki, bu da biz~ 
Siret bey.in şahşı, şa~siyetj, .§!iri . ve 
sanati .ıwkkuıda .· ya_pıp , vereceğ~, 
Tü~k "'edebiyatında . bi,!yük. yer:ilik· 
ler Eloğ.uracaği aşikar olan muazzam 
bir etüddür. . 

Bunlara bakılırsa büyük filozofu· 
muz, büyük üstadımız hiç te boş 
durmuyorlar. Felsefeden birşey çık
mıvaca'Jına kendileri de inandıktan 

~ o 

. sonra, meşhur Hind şairi · Rabind· 
ranat Tagora benzettiği şekli ve şe
maili ile, Tagor gibi şiir ve sanat 
dünyasına göç etmiş olduğunu görü-

Büyük Harptenberi Lehistanın 
Sir.aset Takip Ettiği 

Leh harici siyaı;etine tek bir mak
sada hizmet için şekil verilmiştir; 
bu tek maksat da istiklalinin idame 
ve muhafazasıdır. Bu maksat m~m
leketin bir ucundan öbür ucuna ka· 
dar herkesin kefasında yerleşmiş; 

bunu hatıra, büyük bir tarihi mazi, 
ve mahşer gününe benzeyen harp 
meydanlarından bir ruh gibi yük· 
scldiği büyük harbin sonuna kadar 
bir asırdan ziyade Lehistanı hari
tadan silmiş olan onun fe~i taksimi 
ilham etmiştir. Her ne kadar mev
cut Leh ordusu bir milyon neferden 
fazla ve geçen bir kaç sene zarfında 
memleketin silah endüstrisinde bü· 
yük inkişaf bulunuyorsa da, Alman
yaya karşı mevzii bir harbi. kazan· 
mak ümidi yoktur. Danzig ile Gdy .. 
nia'ya rağmen Lehistanın denize 
emin kapısı yoktur, çünkü Alman 
<ı,skeri kuvvetleri Vistül'ü kapaya- So• laıiliz • Lela •al ... uaaa imulayu ilıi 
bilir ve Baltığa giden demiryolları- NU1n Beck ile Halifas 

milleti• HariciJ• 

nı kesebilir. Bu sebepten Leh em- 1 
1 niyeti, Avrupadaki . çok memleket- --- YAZAN : , __ _ 

İerinkinden ziyade qüyük bir. mik- v ı' rg ,. n ,. a Cow l as 
~asta diplomasiye istinat !?tın.iştir: . 

jer hususlarda Lehistan· üzerinde 
tesiri vardı. Bu nasyonalizm memle-

kette Yahudi aleyhtarlığı hissini a
levlendirdi ve Lehlere müstemleke-) Mııvazene: siycueti 

• Lehistan büyük harptenberi iki 
büyük komşusu ·arasında 'bir muva
Çok sene·Milletler Cemiyetinde sağ. 
zene siyaseti idame eüneğe çalıştı. 
lam bir müdafi; bedbaht 1924 Je· 

idi. Almanya aleyhindeki Leh hissi- ı~r . arzüıunu ilhun etti. Geçen bir-

yatı arttıysa da, Sovyet Rusyaya kaç sene içinde · bir cM~rlthn and 
karşı acılık bu milletin harict ~iya- Colonial League,, tesi~ edildi vı 
setine şekil .vermekte faal bir ro~ 
oynadı. Sovyetlerden nefret ihtimal 

·~Afrika toprağında. bir ;er i~n hü· 
ktlmet propagandasına devam etmek 

maksadile ıruplıır te~il ediıHi_. Ha
~ikaten Lel\fatan 193'l stJii,lann
da, Fransı~ Hariciye Naz ~ösyij 
Delboı'a; müstemlt~ler.ta ni baş. 
battan tevzii meselesi (Her halde 
Alrnany~ tarafından) bilfiil '!rtaya 
atıldığı zaman kendisinin müstem-

voruz. I ' 
~ Büyük bir fark yok .. O şair doğ-
mus, bu da felsefeden oraya muha- ı 
cir oluvermıştir. Veyahut felsefe l 
onu anlamamış yahut da o felsefeyi 
beğenmC'miştir. Velha!-nl dış itibpri
le birbirlerine çok benziyen, hatta 
hiç fark yok denecek derecede ben
ziyen biri şair diğeri tacir olan bu 
iki sima, ikisi de aynı yolda ya. 

leke taleplerine şekil vereceğini ve 
ihtiyaçlarının nazarı _dikkate ' alın. 
masında ayak direyeceğini bildirdi, 

Lehistanın dahili dertleri, Alman
ya ile dostluğunu iki katlı faydalı 
kıldi. Lehistan Avrupanın en büyük 

ekalliyet memleketidir. 30.000.000 
dan biraz fazla nüfusundan lO mi1-
yonu ekalliyetlerini teşkil eder. Dan

zig serbest şehrinden gayri takriben 
bir milyon Almanı, 5.000.000 Ukray
nalısı, 1.500.000 Beyaz Rusu vt. Yalnız bir ayrılış noktası var ki 

biri orijinal, diğeri ise onun muaki
bi. Zaten orijinal olmakla muakib 
olmanın arasında büyük bir fark 
mevcud olmadığını s~vgili okÜyu
cularımız bizlerden pek iyi bilir
ler!. Esasen üstadımız kafa işlerin
de de heo bövle değil midirler?. Bin 
sahifelik cHamidname> sinde bir 
satırlık. bir kelimelik kendine ait 
san&t sözü olmadığı gibi. gene bir 
o kadar veva iki üç mislini tutaca
ğını kuvvetle tahmin ettiğim çok 
kıvmettar bir hazine olan şiir kül
li;atmın bir mısraında da şahsı, se
si: hususi ritmi. sanatinin sekli, 
ayrılığının izleri asla ve asla görün· 

mez. 
Tenzir, pastij, taklit, nakil ve in

tikal halinde mısralar... Zaten şiir 
dediğimiz, şiir diye asırlardır hay
kırdığımız ideal varlık neden ibaret
tir ki? ... Saydığım muazzam cephe
leri yosun tutmuş abidelerden iba-

d ğ·ı . .,, ret e ı mL ... 
Binaenaleyh. bu bakımdan cRıza 

Tevfik• üstadımızın Yahya Kemal 
hakkındaki tahlil ve muhakemele
rini, füzuli hakkındaki etüd ve mu
kaddemesi kadar ehemmiyetli ve 
şayanı dikkflt telakki etmiyorum .. 

Çünkü üstadımız ne yazık ki, ah 
ne yazık ki orijinaiite kelimesinin 
ideal mefhumunu, felsefede de, san
atta da, hayatta da anladığına iman 
iman eden anlamamış bir bilgindir. 

Yalnız bu eserler bence ölü ha
yatımızda, bir kımıldanma, bir dep
renme, bir hareket, bir uyanış vücu
de getirmesi bakımından daha çok 
ehemmiyetlidir. 

Bunu da yapamazsa efsus ... Hezar 
efsus ... Çünkü, bundan sonraki şiir 
ve fikir dünyamız için kuru gürül
tü, manasız kalabalık, davul tozu ve 
palavraya pek çok yer olmıyacak 
zannederim... Bilhassa, beynelmilel 
bir şöhreti haiz olan büyük üstadı
mız, dahi filozof Rıza Tevfik cenep
larından kıymetli eserlerinden son-
ra ... 

Bu itibarla üstaddan dostlarına 

3.000.000 yahudisi \'ardır. Almanyaı 

ile gayri dostane münasebetler ar~ 
tacak olursa bu ekalliyetlerin mev-

.. cudiyetinin bir entrika fırsatı temin 

Alm·nya, Lehistan Ye Danziği ıöıteren harita 
\Te harp halinde de bir tehlike teşkil 
edeceğinden korkuyordu. 

nev protokolünün .ileri gelen bir ı 
müzahiri oldu. Rhineland'ın Alman 
işgali aleyhine haıekete teşvik, 935 
te İtalyaya karşı sanksiyonlar ilan 
etti. Jvfüşte: ek emniyet sisteminde 
bu beraber çalışma arkadaşlığından 
ayrı, Milletler Cemiyeti azasından 
olmıyan devletler bilhassa Almanya 
ile Rusy.a tehlikesinin önüne dur
mak için daha 1920 lerde ittifaklar 
teşkil etti. Franı;a ile karşılıklı yar~ 
dım misakı Almanyaya karşı tasav
vur ve tertip, ayni zamanda Ruman
ya ile ittifakı Sovyctlerin önüne sed 
çekmek için teşkil edildi. 

Bqnunla beraber Lehistanm dert
leri pek ağır davalardı. 1933 te Hit
ler iktidar me\•kiıne gelinciye ka
dar, Almanyanın Avrupaya taalluk 
eden en sesli şikayeti koridora karşı 

muhalefetnameler, matbu tarizler 
değil, bu günkü fikri.yatımız, bu 
günkü şiir ve sanatımızın, bu gün
kü kıymet ve kudretlerimizin, ham
le ve hareketlerimizin mahiyetleri-
ni, hata, sevaplarım, sağlam ve sa· 
katlarını ince ince eleyip, bitaraf 
bilgin ve erkin bir kafa ile birer bi
rer gösterip gidilecek hedefi ve yü-

rünülecek yolu iki elinde iki meşa
le ile aydınlatarak bize gösterme:;i 
ve kör olan bizlerin önünde karan

lık geceleri aydınlatan bir meteor 
gibi ilerlemesi daha çok temenni olu 
nur. 

Bu temenninin umumi olduğu 
kanaatidir ki beni bu satırları yaz· 
mağa istemiyerek mecbur etti. Bu 
yüzde>n de büyük üsttan özürler 
dilerim. 

("') Bu m.ekıup 19-6-939 ıtarihUı 

Yeni Sabah 9'azetesindi inttşar et· 
mi~tir,.. -

halktan ziyade memur sınıflarında 
kuvvetlidir. 

Lehistan yarı-askeri bir diktatör
lükle idare edildi. Yüksek mevkiler-, 
deki adamlar Leh halası için Pilsu
dsky ile birlikte harbetmiş olanlar
dır ve Bolşevik dalgasının 1920 de 
Varşova kapılarını dövdüğü de unu
tulmamalıdır. Sovyet aleyhtarı his
te bir diğer mühim amil, Lehistanın 
katolik bir memleket olmasıdır. Bu 
sebeplerden hatta bugün Lehistan, 
Rus kuvvetlerinin hudutlarını geç-
mesine endişe ile bakar. 

llitlerin vcidleri 
Bu vaziyetin muğlak olması, Le

histanın nazarlarını Almanyaya doğ
ru çevirmede büyük bir rol oynadı. 
Hitlerin Pilsudsky ile imzaladığı 

-Hitlerin on sene bir müddet için 
Leh koridoruna bütiin iddialarından 
vazgeçtiği- meşhur ademi tecavüz 
misakı, büyük bir Leh diplomasi za
feri sayıldı. Böyle olmakla beraber, 
bugüne kadar bu misakın Lehistan
dan çok ziyade Almanyaya faydalı 
olduğu görüldü. Çünkü bu, beş sene 
Hitler'in şark cephesini setir ve hi
maye etti ve garp ile Orta Avrupa
da darbeleri için onu serbest bulun
durdu. 

Almanya 1938 martında Avustur
yayı ilhak ederek Avrupa rnuvue
nesine bir darbe vurduğu zaman, 
resmi noktai nazar Danubia sahası
nın Lehistana tfili bir alfika olduğu 
merkezindf' idi; ve geçen eylul Çek
Slovakya istilnya başlandığı zaman 
bıı her iki vak'ada kendisinin eski 
ihtillı.flarını halletmek fırsatını kul
landı; ilk vak'ada Litvanya ile he
sa hını dlizeltti, ikincisinde Tesclıen'i 
eline g('çirdi. 

Ekalliyetler mese1e8i 
Alman Nasyonalizm dalgasının di-

Hayal inkisanna uğrdllı 

Bu sebepten Lehistan ge~en son
bahardaki Hitlerin Avrupada arazi. 
ye müteallik fazla em Beri olmadığı 
ve Lehistanla olan 1934 ademi te

--cavüz misakının cDevamh ve müte
madi teskin· vücude getireceği> be

yanatını iyi karşıladı. Tabii bu ilan, 
memleketlerinin hiç bir ~rinde u
mum nüfusun ·yüzde 15 inden fazla 

Alman nüfusu bulunmadığı hakika
tini bir emniyet telakki eden Lehle
ri memnun etti. Fakat Almanların 
Çek - Slov.akya'yı i'.hakı bu emni· 

yet hissini parçaladı. Alman Reich
nin refahı bir Volkstum doktrinin
den bir emperyalistik siyasete mey
letmişti. Leh ricali bundan sonra 
emniyetlerini Hitlerin düşünce ve 
hesabı üzerine kuramazlar ve bun• 
lar bir kere daha nazarlarını gar~ 
çevirdiler. 

Bütün memlekette kuvvetli Nazi 
aleyhtarı hissi ve haritadan Lehis
tanı silmiş olan taksimin unutulma-

ması Lehlere şiddetli bir vatanper· 
verlilc duygusu vermiştir. Bitlerin 

ihtiraslarına sed çekilemezse o iki 
·cephede harbetmek karşısında kala
caktır. 

Mud•nr•lll•r Ort• Okul 
latlyorl•r 

Mudanya (Hususi) - Kasabamız4 

da iki tane ilk okul mevcuttur. Bu 
iki okulun (800) e yakın ~lebesi 

vardır. Bunlar okulu bitirdikten son 
ra orta okula ve dolayısile tahsillo· 
rine devam edemiyorlar. Bu derdi· 

mize bir çare bulmasını, çok değer
li Maarif Vekili Bay Hasan Ali Yil1 
celden, ~ütün Mudanyalıl!r döı1 

gözle beklemekteviz. 



- BaJfa: -f\.. -

~ir Aşkın 

Daha çocuk yaşımda uğradığım bu j 
, haksız aldatışa bir türlü gönlüm ra

zı olmuyordu. Kınlan izzetinefsim 
ayıplıyordu beni. 

Aradan bir hafta geçmişti, ilk 
mektubu geldi. Şöyle yazıyordu. 
Aşkolsun sana Necla, 

O gün beni teşyic gelmemen, bilir 
misin bende ne acılı bir tesir bıraktı. 
Her türlü ümit ve teselliyi onda 
bulduğum kimse, nasıl oldu da beni 
son bir defa için görmiye gelmedi. 
Ben onu canımdan üstün tutardım, 
ona inanırdım, meğer o ne vcfasız
mış. 

Bu benim -belki haksız, yersiz- dü
şüncelerim Necla. Belki de evden 
kaçamadın, her ne ise beni çok üz
dün ... Şimdi seni sorayım, sen nasıl
sın Neclacığım, üzgün filan değilsin 
ya. Sana yolladığım adrese çabuk 
mektup yolla. Çünkü senin yazıları
na çok muhtacım. 

· Ben de sana uzun yazılar yollıya
cağımı vadeder, çimen renkli gözle
rinden öoerim. 

Ekrem 
Meklubu okuyunca, hiddetim bir 

kat daha arttı. Yaptığı yetişmiyor
muş gibi, bir de beni aldatmıya kal
kıyordu. Mektubuna tayık olduğu 

değerde bir cevap yazmak t"tedim. 
fakat gönlüm gururumlıı boğuştu, 

biri kazandı, mektubu yazmaktan 
vazgeçtim. Böylece tam 2 sene mun
tazaman gelen mektuplarını hiç o
kumadan yırttım ve cevap yazma
Clım. 

Bundan iki sene evvel bir yaz gü: 
nü idi. Babam beni odasına çağırdı: 

- Kızım. dedi, seni tanınmış tüc
~arlardan Kamil Toker istiyor, ben 
gayet münasip buldum, gerçi yaşı 
biraz geçkin amma seni mes'ut ede- ! 
ceğine eminim. Bak düşün taşın ona 
göre kararını ver. 

Bu kara haber beni deli gibi et
_ mişti. Bir gün onu görmek. onun ol
mak ümidile yaşıyordum, demek ki, 
bu ümit te bir hiç oluvermişti. Ev
vela ka.t'iyyen evlenmiyeceğimi bil
dirdim. fakat sonra do!J(iolu hayat 
öururken bir hiçe bağlanmöyı boş 
ve manasız buldum, e\•lenmiye ka
rar verdim. 
Düğün günü, terzi erkenden gel

eli. Beni salonun yanındaki odada, 
bir manken gibi saatlerce süslediler. 
Başıma auvağımı koyarlarken, göğ
sümde bir yerin kan3dığını hisset
tim. Beyaz tülün üzerine vuvarla
nan iki damla aşkım için döktüğum 
gözyaşlarının son damlaları idi. Beni 1 
aynanın önüne götürdüler. Beyaz-, 
lara bürünmüş. ince bir kadın hava
linin bana baktığını gördüm. O kim 
idi? 
Hafızamı geriye, mazimin o mutlu 

anlarına çevirdim. Birden o beyaz 
hayal kayboldu, yerini siyah önlük 
giymiş küçük bir kız çocuğuna terk 1 
etti ... Yeşil çimenler üzerinde çi- 1 

O sırada Cebrail geldi, şu a

yeti tebliğ etti: cYa eyyühel mü
dessir- kum feenzir ... Yani, ey ör-l 
tünınüş olan! Kalk, insanları inzar 1 

et! Rabbine tekbir getir! vesaire .. •, 
(1) 
Bu &yet. Muhammedi nübüvvetten 

sonra resullüğe eriştiriyordu. 1 
Kadı Beydavi diyor ki: cMuham-1 

med. bu ayet üzerine aklktı; tekbir 
gf:tirdi. Artık korkmuyordu; çünkü 
işittiği şeylerin, çin, şeytan sözü ol
madığına inandı. 

İsliim dini alimlerine göre: Mu
hammed, klrk yaşında cikre• sure
sinin nazil olmasile nebi, üç sene 
sonra da aMüdessir• suresinin gel
mesile de resul oldu. 

Resul, insanlara yeni bir şeriat 
getiren peygamberlere derler. Onun 
§eriati, bütün e\rvelki şeriatleri or
tadan kaldırır. 

(1) Ebubekirin kızı ve Muhamme· 
ain en genç kansı Ayşeden rivayet 
f!dildiğine g5re, ~vveta cikre bismi» ı 
411eti.. üç sene sonra da cMüdessin 
8.yeti gelmiştir. Bu hususta, din ô .
Umleri arasında ihtiı4f varsa da bir 
çoktan. •u rivayeti Mcıbul etmekte-
d irlı>• . -

menlerin renk a!dığl gözleri yaşlarla 
dolu ağlıyor ..• O çocuk o gün de, bu
gün de ayni hissin zebunu, o çocuk 
ki, aşkının, sevgisinin kurbanı .•. 
Birden gözl~rimin önünü yaşlı, du
manlı bir bulut yığın1 kapladı. Ken
dime geldiğim zaman, o beyazlar i
çindeki ince hayal, hala cansız öyle
ce duruyordu ... 

Sürekli alkışlar içinde bahçeye in
dik, adeta yaşıyan bir ölü gibi hissiz. 
duygusuz yavaş ya\.·aş yürüyor
dum. Sıra ile misafirlerimizi selam
ladık. Kocam, çok memnundu, ben 
de memnun gözükmek için, elimden 
gelen bütün kuvveti sarfediyordum, 
fakat ne mümkün; dudaklarıma ka
dar gelen feryadı zor zaptediyor; 
cBen bir yalancıyım. başkasının aş
kile yaşıyorum!> dememek için 
kendimi zorluyordum. Caz gihel bir 
tango çahnıya başladı. Kocamla 
dansa kalktık. Birden ne oldu bil
mem, kocam hemP-n durdu, yavaşça 
kulağıma eğildi: 

- Necla. dedi, yeğenim bizim bu 
mutlu günümüze yetişebilmek için, 
Avrupadan koşa koşa ... 

Sözünü bitirmemişli daha, yanı

başımda tatlı bir kadın sesinin: 
- Dayı tebrik ederim, dediğini 

duydum. Başımı sesin geldiği tara
fa çevirdiğim zaman, birden dilim 
tutuluverdi. Evet iyice tanımıştım. 
O, ta kendisi, Kad1köy \'apurunda 
Ekreme sataşan kız. Artık kulakla
nm uğuldamıya başlamıştı. Söyle
nenleri güç beln işitiyordum. Biraz 
sonra uğradığım şaşkınlıktan kurlu· 
Iabildim ve fakat tamir kabul etmez 
yanlışlığı öğrenerek ... O durmadan 
anlatıyordu: 

c Yengeciğim, Ekrem ağabeyimle 
beş senedir, Berlinde tahsilde idik, 
bu sene bitirdik. Ben düğününüzii 
görebilmek için, ağabeyimden evvel 
geldim, o da gelmek istiyordu am# 
ma yapılacak işlerimiz kalmıştı. on
ları ağabeyim yapacak... Sözlerini 
bir türlü bitiremiyordu. Fakat hu 
kadar çok lira ne hacet. bana yalnız 
ckardeş .. olduklarını öğrenmek kafi 
iken ... 

O gece neler oldu, nereye gittim 
farkında d~ilim. Üç ay cTarabya• 
otelinde kaldık. Apartımana geldi
ğimiz günün gecesi idi. Telefon acı 
acı çaldı. Kocam kısa bir görüşme
den sonra, odava geldi. Rengi mer
mer gibi ağarmıştı. Sallanarak va
nıma yaklaştı, kekeler gibi: 

- Ekrem, dedi, Ekrem otomohil 
ka7.asında yaralanmış. çok ağır ha~
tahanedeymiş. hemen gitmeliyim. 
Olduğum verde donakaldım. 
Günler geçiyor, Ekrem her gün 

daha ağırlaşıyordu. Z:ıten ümidımi 
k('smiş, ona ~öldü> nazarile bakı
yordum. Gözlerinin kör olduğu

nu daha öğrenmemişti kendisi. O pıt
zar ilk defa olarak onu ziyarete git
tim. Evvela beni yanına bırakmak 

Şirket Belediyeye mi Devrediliyor 
Bursa (Hususi) - Belediye mec· 

lisi 30 haziran cuma günü fevkalacie. 
bir toplantı yapmıştır. Celseyi bele· 
diye reısi sayın bay Neşet Kipeı 

açmış, hüknmetimiz tarafından sa· 
tın alınan ve belediyemize devredil 
mesi teklif olunan t:lektrik Şirketi 
hakkında izahat vermiştir. 

&tediye Relıi Neı'et Kiper 

Nafıa Vekaleti tarafından şehri· 

miz Elektrik Şirketi 585,824 lira· 
ya satın alınmıştır. Asıl mesele, ba, t 

lediyemizle şirket arasında esası 

bir şekilde halledilmemiş, pürüzW 
bir hesap vardır ki, o da 121,991 lir.
kadar belediyemizin, şirkete borçlu 
olmasıdlr Satın alınma işine bu 
mikdar da ilave edilecektir. Bu he· 
saba göre, elektriğin belediyeye 
de,·redilmesi için 707,815 ıiralık bır 

istikraza lüzum vardır. dar imzalı bir takrir okunmuştur. 

Okunan bu takrir reye konulmuş ve 
bu da mevcudun ittifakile kabul 
ediler~k, bu köşkün inkılap müzesi 
olarak kullanılmasına ve istim1ak 

Belediyeler bankası: bu p:ırayı 

on beş sene zarfında ödemek üzere 
temin edecektir. 

Buna mukabil, Elektrik Şirketinin 
senelik varidatı heı.ap edilerek 
bu gelirle istikrazın karşılanacağı 

da iyice anlaşılmıştır. Bu izahat 
üzerine, belediyemiz meclis izah
rından bir kısmı da mütalealarınt 

ileri sürmüşler ve mevcudün ittifa
kile istikraz olunacak bu mikdar 
para kabul edilmiştir. Bundan sonra 
ruznamenin ikinci maddesine sıra 
gelmiş ve geçilmiştir. 

Bu da; Bursalılar namına \•erilen 
ve Çekirge caddesindeki Çelik Pa
lasın yanında bulunan cAtatürk> 
köşkünün mm; bir müze halinde 
muhafaza edilmesini istiyen 50 kıi-

istemediler, çok yah•ardım, nihayet 
razı oldular ... Odaya girdiğim va
kit, karşılaştığım feci sahnenin acı
sile yandım. Beyaz sargılar, kuru
muş kanlar içinde, bir ölü gibi yatı
yordu Ekrem ... 
Yavaş adımlarla, sessiz sessiz va

nına yaklaştım. Fakat o hissetti. Kı
sık bir sesle: 

- Hemşire hanım, siz misiniz, de
di. 

5 senedenberi. kulaklarımın öz
lem çektiği o tatlı sesi. güzel bir 
melodinin hazin ahengini andırı
yordu. Ben de ayni yavaşlıkla ce\•;p 
verdim: 

- Dayınız bugün rahatsız. beni 
gönderdi. sizi yoklamıya geldim, de
dim. 

Birdenbire J'ÜZÜ buruştu, duda'<· 
ları morardı, bir iki nefes aldıktan 
sonra: 

- Yenge hanım, sizin karşınıza 

bu şekilde çikmak istemezdim. diye 
başından geren felakP.ti anlatmıya 

başladı, artık konuşuvorduk. Bir a
ralık durdu, yine başladı konuşmıyıı: 

- Sesiniz dedi, mazide kavbolup 
giden vefasız bir sevgilive benzivor. 
Onu ben çok severim. Fakat o beni. 

muamelesinin yapılması karar altı· 
na alınmıştır. Bunlardan sonra da, 
şehrimizde yeniden açılacak olan 
Doğumevi için, temin edilecek olan 
binanın kiralarına yardım edilmek 
üzere 1200 liralık teklif 1c ekseri-
yelle kabul edilmiştir. 

Belediye reisimiz sayın bay Neşet 
Kiper, ~ehrimiz için çok ehemmi
yetli bir hizmet olan işler hakkında 
meclisin vermiş olduğu kararbrdan 
dolayı, fcvkaltıde toplantıda bulu
nan bütün arkadaşlarına teşekkür
ler etmiş ve meclis böylece nihayet 
bulmuştur. 

ah! .. 
Yüzü derin azap çizgilerile hat

landı, geçmişin uzaklarına gömülii 
kalan o tatlı rüyayı tekrar görmÜ'i 
gibi acı acı gülümsedi. Hikaye.sinın 
kime ait olduğunu anlamıştım, nnu 
ikna etmem lazımdı, fakat birşey 
söyliyemcdim, daha doğrusu sövl~
miye \•akit kalmadı, vatakta bir 1<ı
mıldanış oldu, hırıltıya bcn7er b:>
ğuk bir sesin .su diye inlediğini 
duydum. Hemşireyi çağırmak için 
odadan c:ıkarken. hasta, titrek bir 
ses inliyordu: cNecla, Necla ... > 

H~yat, bana bir oyun oynamı~tı 

emma oek kahoece. O gece ~10., cb 
Ekremin öldüğünü haber aldım, uğ
radığım felakete davanamavıo öl
meliydim ... Ne yazık vki, yaşı;·~rum. 
Amma aşksız olarak, hissiz olarak, 
kalpsiz olarak ... > 

Şimdi Feyhan, sana bu satırları 
yazarken. beyaz sargılar içinde. in
liyen bir haste nın sövlediği sözleri 
duyuyorum: 

cSesiniz, mazide kaybolup gidl'n 
vefasız bir sevgiliye benziv(')r ... > 

işte sıma cBir aşkın hikayesini. 
anlattım. 

Neclli 
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VAHYİN MERTEBELERİ 
İslam din alimlerine göre peygam

ber Muhammede muhtelif merte -
beler üzerine vahy nazil olmuştur. 

Birinci meırtebe: Sadık rüyadır. 
Muhammed, rüyasında . ne görürse 
çıkardı. İmamı Buhari, bunu, pey
gamberin karısı Ayşeden rivayet I 
etmektedir. Bu sadık rüyalar altı 
ay devam ettiğinden, bazı alimler, 
bunu, yirmi üç senelik vahy müd
detine taksim ediyorlar ve nübüv
vetin kırk altıda biri sayıyorlar. 

İk.inci mertebe: Allahın emirleri
nin kalbine doğmasıdır (2). 

Üçüncü mertebe: Cebrailin insan 
suretinde görünmesıdir. İbni Ömer
den rivayet edildiğine göre, melek, 
Muhammede, eshabdan' «Dahyetül 
Kelbb isminde güzel yüzlü zatin 
şeklinde görünürdü. 

(2) Mutasavvıflar, va1ıy mertebesi 
nin bu ikincisini doğru. bulmamak
tadırlar. Bunlar, Allahla peygamber 
arasında, kalb, tebliğ vasıtasıdır. 
Diyorlar. cMe.mevi> nin hemen her 
hikayuimfe bu.na i§aret vardır. 

Dördüncü mertebe: Kulaklarında 
çan sesleri çalmasıdır. Vahyin bu. 
türlüsü Muhammedi çok yorardı. 

Bu sesleri işittiği zaman, en soğuk 
günde bile alnından ter akardı. Ba
zan avazı çıktığı kadar bağırırdı. 

Vahy nazil olduktan sonra baş ağ
rısı başlardı ve bir müddet devam 
ederdi. 

Zeyd ibni Sabitten rivayet olu -
nuyor ki: «Ben, vahy katibi idim. 
Vahy nazil olduğu zaman Muham
med, terlerdi; sonra da ıztırabı ge
çerdi. O söyler. ben yazardım.• 

Beşinci mertebe: Cebrailin Ren
di suretinde görünmesidir. Bu, iki 
defa vukua gelmiştir (3). 

Altıncı mertebe: Mirac gecesin
de vukua gelen vahydir, ki beş va
kit namaz farz kılınmıştır (4). 

(3) Cebrailin hakiki suretinin na
sıl olduğunu, din alimlerinin kitap
lannda bulamadım. 

-2a -
Yedinci mertebe: Hicab arkasın

dan gelen vahydir. 

Sekizinci mertebe: Hicabsız gelen 
va.hydir; fakat ülemanın ekseriyeti 
«Allah, insana vahy ile, yahut hi -
cap arkasından söz söyler» mana -
sında olan ayete istinaden bu mer
tebeyi kabul etmemektedirler. 

PEYGAMBER NE DEMEKTİR? 

İslam felsefesinde çokluktan ki -
naye olarak insanlar arasında yüz 
yirmi dört bin peygamber gelip geç

tiğine dair bir söz vardır. Bu kana
ate göre: Bunların ilki AdP.m, sonu 
Mu~ammeddir. Bu peygamberlerin 

bir mikdarı Araplar arasında, bir 
mikdarı Beni İsrailde yetiştiğine 
inanılıyor. Hinduların mukaddes 
kitapları olan «Veda» ları yazanla-1 

rın pygamber oldukforına dair sarih 
bir şey söylenilmiyorsa da, onların, 
bu yüz yirmi dört bin peygamber 

(4) ilerideki notlamnızda 
bahsi gelece.kt'"' 

Mirac meyanına dahil bulunmadıklarına 
~ de bjr işaret yoktur. 

-at -
Kapıdan kırk adım içeride, I 

koridorun nihayetinde, bir merdi
ven, ikinci kata, yani üç odadan mü
rekkep Hikmetin apartımanına çı

kıyordı:. Buradan, tıpkı Selimin ta
rafında olduğu gibi merdivenden 
inerek ve kapıdan geçerek dışarı çı
kılabiliyordu ki bu suretle genç de
likanlı mükemmelen nezaret altın
da bulunuyordu. Ve bu kapı da haf
tada iki gün, gezintJ münnsebeti1e 
ve bir de akşamları yemek için açı
lıyor ve diğer saatlerde ve günler-, 
de Hikmet gününü hep bu kulemsi 
yerde, adeta mahpus gibi geçiriyor-ı 
du. 

Bu vaziyette de Mehınedin mevkii j 
kudretli biı' miına ifade ediyordu. 
Hikmetle meşgul olan yalnız. kendi
sı idi. Ona bakan, elbisesini yıkıyan, 
tamir eden \•e çama~ırlarını diken 
hep Mehmet idi. Ve bu işleri de 1 
mükemmelen becerebiliyordu. Zira 
efendisi ancak umumi direkt~ı:Jeri, 

veriyordu. j 
Mehmet kendi kalbini dinlese 

Hikmeti mümkün mertebe faı.la ! 
gezdirecek ve hava aldıracaktı. Fı

kat Feriduı\ B~y her şeye dikkat e
diyordu. Bir kere genç adamın faz
la ısrarı üzerine birkaç akşam sıra-

1 sile hava almıya çıkmışl::ır ve bu, 
Feridun Beyin nazarı dikkatini ccl
bederek: 

- Oğlum, Mehmet_ Hikmetin 1 
saçları çok uzun, bir gün sana on -

ları kesmek için emir vereceğim .. 
dedirtmişti. 

Bu tehdit Mehmedi tepeden tır

nağa kadar titretmişti. Zira şahsile 
fazla meşgul olmıyan Hikmet, bir 

müddettenberi bukleli, güzel saçla-! 

rile adamakıllı alikadar olmıya baş-! 
lamıştı. Ve bir gün aynanın öni.inde j 
uzunca müddet sa~larile meşgul oI-

1 
duğunu gören Mehmet gülmüş. bu- ı 

nun üzerine Hikmet birdenbire dö
nerek: 

-- Gü~e.. bu saçları görüyor 1 
musun. işte bunları beni hayata 

rapteden yegane bağdır .. diye ba -
iırmı~tı. 

Hikmetin saçlarını kesmek! Meh-

medin elleri bu emri yaparken mu
hakkak titriy<'cekti. Fakat genç a-1 

dam, uşağın bu hasrnsiyetini bilmi- I 
yordu. Aşağı gürdiiğü bu adamın 

• 1 
emrılc hareket etmeyi bir türlü iz-

zetinefsine yediremiyordu. Bununla 
1 

beraber on altı yaşına. \•e geçirdiği 1 

kederli ve ıztıraplı hayata rağmen 
ruhu hala çocuk kalmlş olduğundan 
zavallı uşağl aldatmak için uğraş

maktan da zevk almıyor değildi, 

Bazan uzun müddet münakaşalarda 

bulunuyor ve hazan da hiddetlene

rek ağzına geleni söyliyerek için
dekileri döküyordu. Bazl kereleı· de 

İslam alimleri.. Zülkarneyn ve 
Lokman namındakı iki zatin pey -
gambrliğile evliyalığı arasında ih
tilafa düşnıü~lerdir. 

Zülkarneyn ismi cİskender- \'e kcn 
disinin Yemenli olduğu. islamiyete 

ait olan bazı kitaplarda yazılmışsa 
da. Yemende bu isimde bir pey -

gamber bllinmemektedir. Yine bu 

kitaplarda, Lokmanın da Araplara 
mensup bir alimin ismi olduğu ya-

7.ılıyorsa da, onun hikemiyatı ola -
rak gösterilen niimunelere nazaran 

bu zatin cGalycn• olduğu anlaşılı -
yor. 

Eski islam alimleri arasında 

«Platon - Eflatun• bile ilahi bir 
mevcudiyet olarak telakki edilmek

tedir. Hatta bunun peygamberliği 
hakkında bile bir şey uydurmuşlar

dır; bakınız: •İnne Feliitune Kane 
nebiyyen ... • demişlerdir. 

Eski islam alimleri.. Aristonun 
felsefesini bile islıimiyet hikmetine 
tamamı tamamına muvafık bulu -
yorlar. 

İslfımiyet nazarında peygamber 

demek.. Allahın emr:ile insanlara 

'3iılikipi tanıtan, onun bir olduğunu 

kasketini başına koyarak ve kam
çısını eline alarak merdivenleri sür
atle iniyor, koridoru geçerek meşe 
kapıya geliyor ve Mehmede serbest 
bir ta\'ırla: 

- Haydi kapıyı aç ve atımı ha -
zırla .. haydi çabuk ol, vaktim yok .• 
diye söyleniyordu. 

Mehmet, omuzlarını kaldırarak: 

- Rüya görüyorsunuz galiba, di
ye cevap \•eriyordu. 

- Sen de uyuyorsun ... Dedikleri
mi anladın mı? Hava güzel, gezmek 
istiyorum. Koşmak, bütün günü dı
şarıda gcçirmPk hoş bir şey, gezece
ğim. 

Mehmet bıışl!lı sallıyor ve cevap 
Yermiyordu. O vakit Hikmet kızı -
yor, bağırıyor, tepiniyor ve uşak: 

- O kadar bağırmayınız, babanız 
işitirse.. derneğe mecbur kalıyordu. 

Çocuk, sesini alçaltıyor, fakat 
söyledikleri şiddetini, hakaret ifa -
desini kaybetmiyordu. Nihayet u -
şağın hareketsizliği karşısında döne
rek odasına çıkıyordu. Bu, onun iyi 
günleri idi. 

Bazı zamanlar da, odasının bir kö 
şesine büzülerek saatlerce başını el
leri arasına abrak hayatının bu ka
palı ve dumanlı ufuklarının nereye 

kadar devam edeceğini düşünüyor
du. 

Selim, şimdiye kadar Mehmetle 
fazla bir temastn bulunmamıştı. O

nu birkaç kere Feridun Beyin yazı
hanesinde görmüş, fakat ormandaki 

ilk karşılaşmalarındanberi araların· 
da iki kelime bile telaffuz edilme· 

mişti. Yalnız, simadan .anlıyan Meh· 

met, genç adama karşı hürmetkar 
bir alaka duymuş ve bu his, Seli • 

min kendisi lehine, Feridun Beyin 
ınüdlihalede bulunduğundanberi, 

bir şükran hissine münkalip olmuş· 

tu. Bu sebepten O man ismindeki 
diğer bir hizmetkarın genç adanı 

aleyhinde uhıorta liı.kırdı SÖ) leme-
sinden müthiş sinirleniyordu. iri 

yarı bir adam olan bu uşağın soğuk 
\'e kaba tavırlarına gene; katibin 

fazla ehemmiyet verdiği yoktu; fa· 
kat bir gün bu adam o derece garip 

bir surette hareket etti ki, Selimin 

tahammülü kalmadı. Bu hadise, 
kendisinin o derece muhtelif heye--

can hissettiği geceyi takip eden sa· 
balı vakti vukua geldi. Osman, tatn 
zamanını bulmuştu. Hayatta öyle 

zamanlar olurki, bir sineğin vakit
siz yere vızlaması, dünyanın en sa· 
kin adamını içlerlen çıtarmak idn 
kafi gelir. 

x 
Aşağı salondaki saat sekizi çalı -

yordu ki Selim, kendisini yataktan 
attı. (T)evamı var) 

ve yalnız ona ibadet edileceğini öğ· 

reten .. onları dünya ve ahirette iyi

liğe, güzelliğe ve doğruluğa sevke-

den zattir. 

Bir peygamberin vazifesi böyle 

olunca, kavmini hidayete sevkedell 
her insanı bu meyanda addetmelr 

doğrudur. İslam alimlerine naznrarı 

cFilıln, peygamberdir» denemeı. 

Yalnız Kur'anda isimleri geçen yir' 

mi sekiz zat peygamberdir. Diğerle
rinin olsa olsa, yüz yirmı dört bill 

peygamber içinde dahil bulunması 
muhtemeldir. 
İslam alimlerine göre.. islam di

ninde, evvelfı halkı inzar ve te\ hicle 

dağvet vacip oldu. Buna dair olsJl 

ayet şudur: c Ya eyyühel müdeS' 

sir ... > bundan sonra da, gece otur• 
ması, namaz kılması ve Kur'an oktı· 

ması vacip oldu. Bunun hakkındald 
ayet te: c Ya eyyühel müzemmil···~ 

dir. Bu ayete göre, müslümanıarıı. 
çok yorucu ibadet v~zifesi yuklendı· 
ğinden surenin nihayetinde gele~ 
diğer ayetlerle bu gece ibadctle

11 

vazifeleri hafifletilmiştir. 
(Davamı vıır) 
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Alika Bekliyen Bir Şeker Şirketinden 60 
Kültür Müessesemiz : Memur Açıkta Kaldı 

Mersin lsıyuva Ana Okulu 

Toktoy Bayaa Mürtide ile konUJurken 

Umumi muhabirimiz Toksoy ya. 
:?ıyo,.: 

Isıyuva bende ne silinmez intı
balar bırakmış? .. Aradan epeyce za
man geçmiş olmasına rağmen edin
diğim hatıralar beni zaman zaman 
l'ıleşguı eyliyor. 

Bunu daha ziyade orada gördü
iüın muvaffakıyete hamlediyorum. 
934 de temeli atılan ve beş yıl gibi 
kısa bir müddet zarfında göğüsleri
lbizi kabartacak bir tekA.mül ve se
~Yeye gelen bu irfan ocaiını kül
tür sahasında mazhar olduğumuz 
terakki ve inkişaflann güzel bir mi
ıilli olarak gösterebiliriz. 

'Pvtürşide Suner isminde bir vatan
daş çıkıyor. Bu vatandaş öğretmen
dir. Manisada çalışmış, Ankara ve 
İatanbulda vazifeler almıştır. Tetkik 
::!iYor ve Maarif hayatımızda belli 
1"i1Şlı eksikliğin ana mektepleri ol
duğunu görüyor. Memuriyetinden 
~~kilerek Mersine geliyor. Besledi
gı idenin tahakkukuna çalışıyor ve 
~S?ni hayntında biriktirebildiği 
lnikdarla teşebbüse girişiyor. 

'Mersinin Kiremidhane mahalle
~tıde basit bir evin Bavan Mürşide 

Uner tarafından nna mektebi itli· 
~z edıldiğı öğreniliyor. Bir hamle-
e altmış çocuk. Bu akm Mersinôe 

rnesıek hevecanı ve meslek sevinci 
)aratıyorsa da gene bir hamlede 
:kının kesilişi onu düşünmeğe sev-
ediyor. Uzatmıyalım, bu hal beş 

~ıldanberi bazı uf ak değişikliklerle 

Bütün bu zahmetler ve bütün bu 
masraflar cKarşılanır, hiç olmazsa 
başa baş gelir• ümidile yapılmış ve 
fakat talebe sayısı bir türlü 120 yi 

aşmamıştır. Bu miktar, ana kısmın
dan başka birinci sınıfın da açılmış 
olmasına rağmen bu haddi geçme
mekte adeta ısrar etmiştir. Her ço
cuktan ayda üç lira alınmaktadır. 

Dört tatil ayının gelirsiz ve bwna 
mukabil masrafların devamda ol-
duğu da hesap edilince müessesenin 
beş yıldır nasıl yaşıyabildiği ve ba
husus bu tekamül ve muvaff akıye
ti temin eylediği uzun uzun düşünü. 
lecek bir mesele halini alır. 

lsıyuv .. nın yüksek muvaffakiyet
leri bilhassa manevi bakımdandır. 
Bu muvaffakıyetin yanında maddi 
inkişaf adeta manaSlz kalır. Burava 
devam eden ilçle altı yaş arasında
kilere çocuk değil, mektepli naza
rile bakmak mecburiyeti vardır. 

Çqnkü, bu mecburiyeti onların her 
hal ve tavırları muhatabına bir an
da telkin eyler. 

evaın ediyor. 

'1 lialen işgal edilmekte bulunan b!- vamı halinde bu son kendisini gös
~ ilk ve ikincisine nisbetle değil termiş olacaktır. 
~daki diğer emsaline nazaran da Bir de memleketimizde bu çept 
ti enuneJdir. Miniminileri yetiş- müesseselerin çoğalmasını istiyo
~e~ için lüzumlu bilcümle vesait ruz. En muvaffakıyetli şekilde yaşı
~rik edilmiş, öğretmen ve işçi yanların ve yaşatılanlann maruı 
~ osu tevsi olunmuş, tesisin mo- kaldıldan müşküllere seyirci kal
~ ~e ~edeni bir ifade arzetmesi makla mı bu inki9afı temin edece
~ hıç bır fedakarlıktan çekinilme- ğiz? Aiakalılardan alAk.ayı önce biz 

Ne vazık ki, müessisinin kendi ba
şına temin eylediği bu muvaffakı
yet el5n bir alaka celbedemerniştir. 
Fakat, düsünüleeek olursa bu mu
vaffakivetin fedakar muessisince 
ne müşkül şartlar tahtında elde edil
diği ve bu uğurda ne zorluklarla 
karşılandığı kendiliğinden meyda
na çıkar. Nihayet, bunun da bir so
nu olmak Hizımgeldiğinde şüphe 

yoktur. Nitekim, kendi başına bıra
kılışının kısa bir müddet daha de-

~ bekliyoruz. 
r .... :=:::::=====:=============================== 

l RADYO PROGRAMI] 
SALI 4/7/39 

12,ao - Program 12,35 - Türk 
~ıjv• J 

gı. 

kı - Badei vuslat içilsin, 6 - Şem
settin Zfya - Şetaraban şarkı - Ey 

gonca açıl zevkini sür. 7 - Saz se
maisi. ~ - Kürdilihicazkar peşrevi. 2 -

111. akı • kürdilihicazkar şarkı • Cis- 13,00 - Memleket saat ayarı, a-
ı.. ın gibi, 3 - Kürdilihicazkar şar-
'(ı jans . ve meteoroloji Jıaberleri 
~Çılgınca sevip, 4 - Kemençe 13,15 - 14 - Müzik (karışık prog-
~ıtıi, 5 - Faize - Şetaraban şar-
~ ram - PL) 19,00 - Program, 19,05 -

k•ylp aranıyor z Müzik (Szymanowsky. Varyasyon-
Jtıı ı._ lu Tema - Pl.), 19,15 - Türk müziği ten· "«rdeşim Halimenin oğlu ye-

~~~rn B. İhsan İstanbulda Beyler- (Karışık program)' 19,45 - Türk 
't 1nde İstavroz sokağında bundan müziği (Halk türküleri ve oyun ha-
u~ ..... 1 vaları), 20,00 - Memleket saat >et """"ne evve oturmaktalarken • 

1'ıit enıın İnsanın babası Sultan Ha- ayarı, ajans ve meteoroloji haber-

tlın haınıacılarından Mehmet ağ.a- leri, Ankara radyosu küme heyeti. 

~ 0llu İhsan ebeveyninin ölmesi- 20•55 - Konuşma (Tiirkkuşunun 
lli~ttirn kalmış ve kendini bileme- 4000 .kilometrelik memleket turne-

''lkl" - . ık 'ttu •z bir zat evlat ederek okut- sıne Ç an tayyarecilerimizin ihti-
~ Ve berayi tahsil Almany.aya sasları), 21,25 - Neşeli plaklar • R. 
'1%.erıniş bittabi Almanyada tah- 21,30 - Orkestra programının tak
eı-c ı Virndiye kadar ikmal etmiı dimi, 21,4~ - Müzik (radyo orkes

"ll. ~tır. Kendinin nerede olduğu- trası • Şef: Hasan Ferit Alnar), 

~d UgUne kadar hayat ve mema- Mozart: Senfoni ıol minör, Debua

'lln bir haber alamadık, muhte- ıy: Küçük süiti, 22,30 - Müzik 

'-l&ı~~~·~e bu kayıbı aramağa (Opera aryaları - Pl.) 23,00 - Son 
~ıai aayıılarıınla dilerim. aja111 haberleri, ziraat, esham, tah

)~t: Dispanser hadeemn Bo- Ttlit, kambiyo - nukut borsası (fi

ÇQ-a1ı ld5yttnden kayıp 7.t), 18,IO - Müzik (Cazband • Pl.) 

İhlanıa dayın f1mall 13,M • H - Yannki program. 

(Bq tarafı 1 inci aayfada) 
verilecektir. 

Dün bu hususta kendisile görüştü
ğümüz Şirket müdürü Baki Beliner 
bize şunları söylemifti.r: 

c- Tasarruf nıaksadile şirketten 
bazı memurların açığa çıkarılması 

za~url görüldüğünden vazifelerine 
nihayet verilecek memurlar tesbit 
edilmiştir. Bunların adedi 50-60 ara
aıındadır: Memurlann her türlü ka
nuni hakları gözönünde bulunduru
lacak ve kendilerine bu hafta içinde 
tebligat yapılacaktır.> 

Son günlerde Ankaradan bildiri
lip İstanbul gazetelerinde intişar e
den bir habere göre Şeker Şirketi
nin umumi ,merkezinde Başvekilin 
emrile tetkiklerde bulunmak üzere 
bir komisyon teşekkül etmişti. 

Bir memleket meselesi ad ve te, 
lakki ettiğimiz. şeker işlerimiz hak
kında vaki neşriyatımızın yerinde 
ve belki de faydalı olduğunu, ahiren 
hükumetimizin harekete gelmiş ol
masile anlıyor ve bundan yine mem
leket hesabına büyük bir memnuni
yet duyuyoruz. 

Ayni zamanda cidden ehemmi
yetli olan bu mesele ile bizzat sayın 

Alpullu şeker fabrikasının tek baıı
na 40,000 ton feker istihsal ettiğini 
söylersem aradaki farkın derecesı 

daha kolaylıkla anlaşılır. 

Fabrikasyonda gaye ucuz maliyet
tir. Halbuki bizim şeker fabrikaları
mızın maliyeti dünyanın hiç bir ye
rile nisbet edilemiyecek derecede 
yüksektir. Bu nisbetsiz yüksekliğin 
amilini jirketin idarecilerine sorar
sanız size şu cevabı verirler: cMem
leketimizde pancar pahalıdır>. Ha
yır, mesele bu kadar basit değildir. , 
Şirket, köylüye pancar bedeli olı.-

rak, pancarın istihsal masarifini bi
le vermiyecek derece hasis ve nekes 
davranmaktadır. Bir kilo şeker va

sati olarak altı kilo pancardan çık3r
Pancar müstahsilinc kiloda bir ku
ruş verildiğini hesap edersek şeke· I 
rin mevaddı iptidaiyesi için ödene
cek para altı kuruştur. Ondan son
raki fabrikasyon masarifidir ki, o da 
memleketimizdeki şeraite nazaran 
ve erbabının söylediklerine göre ki
loda dört kuruş tutmaktadır. Bu he
sapça pancann kilosu eh kuruş ol
duğuna nazaran fabrikada bir kilo 
fekerin maliyeti clO• kuruş olmak 
icabeder. 

Refik Saydam'ın alftkadar olması Ucuz maliyetin şartları: 
hem hükumetimizin bu gibi mesail- 1 _ Metotlu ve bilgili calışmak, 
de azami derecede hassas bulundu- 2-Lüzumsuz ve yersiz masraf
ğunu, hem de işin derecei ehemmiye ]ara yer vermemek, 
tini teyit etmiş bulunmaktadır. 3-Azam! randıman, 

Filhakika, biı netriyatımızda yal- Halbuki: 
mz günün me~lesi olan şeker sıkın- Şirket, ?Mtotlu ve bHgili caltsma-
tısını mevzubahsetmiş olmakla bera 1 mıştır. Onun içindir ki, elde edi en 
ber alakadarlarla yaptığımız müla-

r.andıman asgaridir. Lüzumsuz ve 
katlar neticesinde bu işlerin maat-

yersiz masraflara o kadar çok yer 
teessüf hiç te iyi tedvir edilmediğini 
ve hükumetimizin, memleketin sa-, vermiştir ki, istihsal edilen şekerin 
nayileşmesi hususunda azami hüsnil maliyeti dünyanın başka yerlerin
niyetle yaptı~ı azim fedak3rlıklarb deki ~ker maliyetlerine nazaran 
alınan neticelerin mütenasip olmıi- züzde 250-300 fazladır_.--==-
dığını tebarüz ettirmiye çalışmıştık. 

Salahiyetle bu işin idaresini eline 
~lanların idaresizlikleri yiizünden 
öyle bir vaziyet vardı ki, tüccar 
memnun değildi, halk memnun de
ğildi, hatta Şeker Şirketi bile mem
nun görünmüyordu. 

HukOmatimizin gösterdiği bu ala
ka \'e hassasiyet karşısında salahi- 1 

yettar alakalılarla yeniden temas r
derek yapılacak teftişat ve tetkikat
ta fay dalı olur ümidile edindiğimiz 
kanaat ve malumatı neşretmeyi fay
dalı telakki ettik. Teessüsündenberi 
şeker ticaretile iştigal etmiş olan bir 1 

ticarethane sahibi bu hususta diyor 
ki: 

- Bazı uzviyetlere musaUat ol
muş şeker hastalıkları olduğu gibi 
iktisadi bünyemize de arız olmuş bir 
şeker hastalığı mevcuttur. Kendisi
ne göre bir tarihçesi de bulunan bu 
hastalık haylice müzmindlr de ..• 

Ankaradan gelen haberler bu has
talığın teşhis ve tedavisi zamanının 
geldiğini Sayın Başvekilimizin 

bu işle bizzat meşgul olmalarından 
ve kurtarıcı Partimizin şeker işini 
baş meseleler arasında sayarak Par
ti müzakereleri ruznamesine almış 
bulunmalarından anlıyoruz. 

Millf Şef İsmet f nönünün Başve
kaleti esnasında 1934 senesinde milli 
bankaların iştirakile 22 milyon lira 
sermaye ile Türkiye Şeker Fabrika
ları Şirketi kuruldu ve dört şeker 
fabrikamız faaliyete geçti. Böylelik
le İsmet Paşanın c 'Üç beyaz> rümü
zile anlatmak istedikleri un, şeker 
ve pamuk işlerinden biri olan şeker 
meselesi de kökünden halledilerek 
harice karşı şeker ihtiyacındnn kur
tulmak gayesi güdüldü. Tahakkuku 
için devlet gümrük varidatından se
nede vasati bir hesapla 14-15 milyon 
lira kadar da fedakarlık yapılıyor
du. 

Dört şeker fabrikamız, Avrupada 
ki emsaline nazaran daha modern 
makinelerle teçhiz edilmiş ve nor
mal bir şekilde çalışmak şartile dört 
sene evvelki ihtiyacımızı fa2'1sisile 
istihsal etmek kudretinde idiler. 

Fakat 100,000 ton şeker istihsal 
kudretini haiz bulunan bu fabrika
lar aradan beş ııene gibi uzun bir za
m.an geçmiş olmasına rağmen -bu 
muvaffaldyeti diyemiyeceğim- ken
disinden beklenen normal bir hare
keti gösterememiştir. 

1938 senesindeki istihsal yekunu 
43,000 tondan ibarettir. Yani kendi
sinden beklenen normal randımanın 
ancak yüzde 43 üdür. 1933 senesinde 

Ekmek Fiatları 
Yükselmiy_ecek 

(Baştarafı l inci sayfada) 
Komisyonun \'erdiği karara göre, 

bugünkü imallye ilcreUert norma1 
görülmüş ve ipka edilmiştir. Fırın
cılar imaliye ücratlerinin tez • 

yidi hakkmda ileri sürdükleri 
sebeplerden hiç birisi varid 
değildir. · Yalnız komisyonun 
evvelce tesbit ettiği amele yevmiye

lerinin bugün daha fazla olduğu id
diası biraz makul görülmüştür ve 
bunun hakikaten ekmek başına l-2 
para zam yapacak kadar bir fazla-

lık gösterdiği tesbit olunmuıtur. 
Fakat prensip itibarile ekmek fiat
larında zam yapılması için bu fazla 
lığın asgart 10 para olman llzım
gelmektedir. 
Diğer taraftan amele yevmiyele

rinde görülen bu tezayüdün sebebi 
yaz münasebetile İstanbulda ame
lelerin azalmasıdır ki bu da geçici 
ve mevsime has bir sebeptir. 

Fırıncıların, bu seneki buğdayın 
yın kalite itibarile geçen senelere 
nazaran daha fena olduğu iddiası da 
gerek mütehassısların ve gerek Ye
şilköy t.ohum ıslah enstitüsü -
nün vrdiği raporlardan doğru ol-
madığı anlll§ılmııtır. Bu ra-1 
parlar bu seneki buğday mahsu -
lünün geçen seneye nazaran glüten 

mikdarı itibarile asla noksan olma
dığını sarahat ve kat'iyetle tebarüz 
ettirmektedir. Komisyonun verdiği 

bu karar bugün bütün fırıncılara 

tebliğ olunacaktır. 

Dün bu husus ve ekmek narhın

da tezayüt yapılması etrafında dö
nen şayialar hakkında Belediyenin 

salahiyettar bir şahsı bir muharri
rimize şu beyanatta bulunmuştur: 

c- Komisyon uzun ve çok ince 

bir tetkikten sonra İstanbul fırın· 
cılarının imaliye ücretlerinin tez -
yidi talebini doğru ve yerinde bul

mıyarak reddetmi§ ve eski fiatları 
ipka etmiştir. Binaenaleyh ekmek 
narhının tezyidi bugün için asla 
muhtemel dejilAir. 

Diğer taraftan Belediye, yapıla -
cak ekmek fabrikalari hakkında ve
rilen proje ve teklifleri tetkik et -
mektedir. Bu ifi deruhte etmek .U
tiyen ve bu münasebetle Belediye
ye müracaat eden flrmalann mik
darı !S30 u tecaviiz etmelttedir.» 

Eroinman Bir Ka- ingiliz Askeri 
tilin Mahkeme - Heyeti Şerefine. 
deki Garip Sözleri Verilen Ziyafet 

Ankara, 3 (A. A.) - Milli Miida
Dln Alır Cezada m•v- faa Vekili General Naci Tınaz, bu 
kul bir katll dller bir akşam Marmara kötkünde General 
k•llll dlvm•I• kalkıftl O, M. Lund riyasetindeki İngiliz 

askeri heyeti şerefine bir ziyafet 
(Bqtanfı 1 inci sayfada) vermiş ve samimi bir hava içinde 

lann nakzen muhakemelerine baş- cereyan eden bu ziyafette Gen~ 
lanml§tır. Kurmay ikinci Başkanı Orgeneral 

Cinayetin kimin tarafından yapıl- Asım Gündüz ve daha birçok Ge • 
dığı kaısiyetle tesbit edilemediğin· neraller ile İngiliz büyük elçiliği 
den dünkü muhakemede bilhassa bu askeri ataşeleri hazır bulunmuştur 
cihetin halli için çalıtılmıitır. 

Ezcümle Niyaai mahkemeye ver
diği bir istida ile kabahatin Piç Ha
sanda olduğunu; kendisinın b\l. !şle 

alakası bulunmayıp Mükerrem ile 
Piç Basanı ayırmak istc.>rken Piç Ba-

sanın; gözü önünde Mükerremi bı
çakla \•urduğunu iddia etmiş ve is
tidasındJ; Piç Ha9ının eroinoman 
olmakla beraber ayni zamanda kan 
içmiyc de susamış bulunduğunu, 

hatta kan yüzü görmc.>k icin Tevkif
hanede kendi- bileklerini jiletle kes-

tiğini de beyan ederek suçunu Müd
deiumumi mua\'inlerinden B Feri
dun Bagana'ya itiraf etmiş olduğu
mı ilave eylemiştir. 

Niyazi istidasındakileri şifahen de 
dün mahkemede söyliyerek tamami
le masum olduğunda israr etmiştir. 

Piç Hasan ise; Niyazinin bu ısrar
ları k<ırşısında: 

- Ben öldürdüm ... Verin 18 sene 
hapis cezası bana ... Bu kurtulsun ..• 

Demiştir. 

Reis; maruf bir eroinoman olan 
Piç Hasana bu sözleri harmanlıkla 
söyleyiP' söylemediğini sorunca da: 

- Yine harmnnım reis bey ... Gö
züm etrafı görmüyor. Hapishanede 
de harmanken jiletle kolumu kes
misim ... Sen benim deminki sözleri
me bakma ... 

Demiştir. 
Reis - Peki sana hakikati söylet

mek için harmanlıktan kurtaralım, 
yani eroin mi verelim? Sen bu har
manlıktan ne vakit yakam sıyıra

caksın? 

Sualine karşt da Piç Hasan icini 
çekerek: 

- Param olduğu vakit harmanlık
tan kurtulacağım. Yani o vakit ero
in alıp çekeceğim... demiş ve bu 
sefer de: 

- Ben eroincinin birivim ... Ero
inci adam tavuk bile öldüremez ... 

Nasıl olur da metresini öldürür? 
Demiştir. 

Bunun iizerine muhakeme dosya-

nın tetkik için haftaya kalmıştır. 

Fakat demindenberi masumiyetini 
iddia eden Niyazi Piç Hasanın bu 
son sözüne çok kızmış ve elinin ke
lepçesiz olmasından istifade ederek 
Piç Hasanı dövmiye kalkmıştır ve 

arkasındaki jandarma müdahale e
dinciye kadar büyük bir sür'atle Piç 

Hasanın suratına şiddetli bir yum
rük yapıştırmıştır. Hemen yetişen 
jandarma derhal Niyaziyi tutmuş ve 
ikisini de mahkemeden çıkararak 

yanyana kelepçelemiştir. 

bir ltalyaa lann kaba 
hareketleri 
(Ba§tarafı ı laci sayfada) 

tavrı açıkça göstermektedir. 
Bir misafirin yüzüne yurtlarının 

kapılarını kapamaktan çekinmiyen 

ve sefirlerinin imzasını taşıyan res
mi bir vesikayı hükümsüz bir paçav-

ra telakki etmekten sıkılmıyan bu 
devlet memurlarına söyliyecek söz 

bulamıyoruz. Bizce bu müessif hi

disede yapılacak yegane iş mukabe
le bilmisil tarikini ihtiyar etmek ve 

vize edilmiş pasaportu hlmil bulun

salar bile İtalyan tebaasını Türki • 
ye hudutlarından içeriye sokmamak
tır. 

Greıuada yeai fmdık kırma 
fabrikuı 

Giresun, 3 (A. A.) - Karadeniz 
bölgesi fındık tarım satıı koopera-

tifleri birliii tarafından yaptınl -
makta olan fındık kırma fabrikuı-

nın !@mel atma töreni, Ordudan da 
selen kalabalık davetliler huı.ıırun

da yapılmıı, birlik umum müdürü 
ile Ordu Ziraat Bankası Müdürü, 

brlijin mabat ve pyeleri hakkin· 
da birer nutuk 15yleml§ttr. 

Hindiçinideki 
Fransız Ordusu 
Bir ••n• zarfında kuv
vetler iki mlallne lbll~ 

•dll 1 
Paris, 3. (A. A.) - Fevkalade re

simler ihdas eden Hindçininin iktı
sadi ve mali menfaatleri hakkında 
büyük konsey müzakerelerini tas
vip eden kararname yarın sabah 
resmi gazetelerde inlişar edecek -
tir. 

Bu karar, müstemleke nazırının 
bir yıldanberi Hindçinide vücude 

getirilen askeri eser hakkında bir 
rapor merbut bulunmaktadır. 

Raporda, bir yıl zarfında Hindi
çini orduları mevcudunun iki mis
line çıktığı, Şimdi yeni ~· ~ yerli 
kıt'alann talim edilmekte olduğu, 
kıt'aların tali medilmekte bulundu
ğu, malzeme stoklarının artırıldığı 

ve bir kurşun fabrikasının yapıl • 
mak üzere olduğu bildirilmektedir. 
Yeni ve modern tayyareler satın ~
lınması için mukaveleler imzalan
mış ve bin yüz tayyare çatısı ve 
dör tyüz motör inşa edilecek bir 
fabrika inşası kararlaştırılmıştır. 

Bir Hindçini harp sanayii kurulma
sı için bütün tedbirler alınmıştır. 

ıBndan böyle seferberlik ilanından 
bir sene sonra Hindçini tamamen 
mücehhez yüz bin kişilik bir ordu 
meydana getirebilecektir. Bu ordu
nun mühim malzemesi mevcut ve 
he: türlü ihtimale karşı koyabile -
cek vn ıyC'ttedir. 

Butiın bu tcsliliat masrafınm 

müstemleke tarafından temin edil
diğini hatırlatarak buna mukabil, 
yerlilere fedakflrlıklarile muvazi bir 
surette hak ve müsavatı verilmesi 
lüzumunu kaydcylemektedir. -·-
Moslıova 
Görifmeleri 
Ne Safhada? 

Moskova, 3 (A.A.) - Havas muha 
biri bildiriyor: 

İngiliz - Fransız - Sovyet görüş
mes etrafında herhanıi bir tafsilat 
alınamamıştır. Maamafih bu görüş
menin son olmıyacağı muhakkak -
tır. 

B. Motolov, dün yeni Fransız -
İngiliz teklifleri hakkında şifahen 
ileri sürdüğü d~nceleri bugün te
yid etmiştir. Söylendiğine göre- B. 
Molotov, dün, nisbeten daha az mu
halif bir vaziyet göstermiştir. Maa
mafih bu hattı harekete ne gibi bir 
mana verilmesi icap ettiği bilinme
mektedir. 

Sovyet makamları, evvelki günkü 
tebliğlerinde, İngiliz ve Fransızla
rın yeni teklifler yapmış olması, 

karşısındaki memnuniyetlerini bil
dirmişler ve bu şefer •yeni» kelime
sini müstehzi tırnak işareti içine al
madıkları gibi bu tekliflerin hiç bir 
suretle ileriye doğru bir adım telak
ki edilemiyeceğini telmih eyleme -
mişlerdir. Maamafih, bu müşahede. 
yeni Fransız - İngiliz tekliflerinin 
hasıl ettiği intıbaı anlamak için ki
ti delildir. 

Sanıldığına göı·e, Finlandiyalılar 
Detonyalılar ve Eatonyalılar, kendi· 
lerinin müsaadeti olmadan verilecek 
bir garantiye muhalefette devam et. 
mektedlr. Bu ilç memleketin Mosko. 
va Elçileri, bunu İn,Uiz ve J'ransız 
mümeuUlerine tekraren bildirmiş. 
tir. Fai'ıt Moıkovadaki Baltık mem. 
leketlerl mahfillerinin kanaatine gö. 
re, İlıgillıler ve l!"ransızln, pranti
ye dolru meyletmektedir. Diğer ta
raftan Baltık dwlet1eri mi1mt11ille
rtnln hattı haNatlerJnde de ba:>• 
ince farklar kaydedilmektedir. 
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Kadastro Ilakimliginden: 

Ahiçclebi Limoncular Tuzcular 71 

No. da sakin Maryolenko'ya: 

mecrasını değiştirir, elbiseler\nizi, İç ça-

Ahiçelcbide Tuzcularda gedikten 

münkalip bir bab dükkandaki hisse 

kaydınızın iptali hakkında hazine 

tarafından aleyhinize' açılan dava..

nın muhakemesi ir;in tayin olunan 

günde mahkemede hazır bulunma

nız hakkındaki ilanen yapılan 

tebligata rağmen gelmediğiniz

den bıyabınızda muhakeme ic

ra edilmiş ve işbu gayrimen-

msşırlarınızı çürümekten, vücudünüzü 
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r·ö·~:···H~f;~ .. ·c;~·;i...... Bostane1da Sahilde Satıllk Arsa kulün ~hrir vMakasının ~t~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tilmesi karargir olmuş bulunduğun- ı Devlet DenizyoJlan İşletme U. M. ilanları 

Lokman Hekim Bostancıda Çatalçeşme karşmnda deniz kenar.ında önü kumluk arsa dan m~allik bulunan 8/9/939 cuma -~~~~~•&~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ v-
günü Sultanahmette Tapu ve Ka-Dahi:iye Mutehassısı 

Divanyolu 104 

Muavf'nC' saatlerı pazar hariç 

her ın ~.5 - 5 salı ve cumartesi : • .. 
• • 

satılık.tır. Bostancı'nın en güzel bir mevkiinde, _koya nazır, tramvay du

rağı yakınında, duvariarı ve rıhtımı ve kayıkhanesi yapılmış bir halde 

t>Ulunan au;anın 21 metre cephesi ve takrıben bir dönüm murabbaı me· 

sahası vardır. İsteklilerin her gün sabahları (10) dan (12) ye kadar 

dastro binasında Kadastro Mahke· 

mesinde saat 10 da hazır bulunmanız 

ve .aksi takdirde muhakemenizin gı

yaben devam olunacağı tebliğ ma

kamına kaim olmak üzere ilan olu-

Adalar - Anadolu - Yalova hattı ypz tarifesi 6 temmuz 939 perşembe 

giınünden itihaı·en tatbik olunncnktır, Yeni tarife iskelelere asılmıştır. 
• (4856) 

İstanbul c Yenı Sabah. idare memurluğuna müracaatları . 
saba 1 .rı 9 - 11 hakiki fıkara 

• 
• kabul olunur. 'f. 22398 5 Belediyesi ilanları 
•••ees •••••••••••••• ••••·~••••Ma 

. 
Lisesi Satınalma Kurumundan : 

Jfaydarpclc;::ı Lisesi pansiyonu yatılı talebesinin rr:.ayıs 1940 gayesine 

kadaı 168.000 ınuhtclı{ parça çamaşırlarının yıkattırılması kap;lı zarf 

usulile eksiltmiyc konulmuştur. 

Eksiltme 7/VIl/9:m cuma günü saat 15 de Beyoğlu İstiklal caddesi 

Karıman karşısında Liseler Alım Satım Komisyonu binası içinde topla· 

nacak komisyonda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli (5275) lira ve ilk teminat (396) liradır. 
İstekliler şartnameyi okulda görebilirler. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin şartnamesinde yazılı vesaik, ilk temı· 

nat makbuz veya banka mektubu ile birlikte teklif mektuplarını eksiltme 

saatinden en son bir saat evveline Y.adar makbuz mukabilinde komisyon 

başkanlığına vermeleri. 

Zarfların kanuni şekılde kapatılmış olması ve posta ile gönderilecek 

teklıf mektuplarının zamanında gelmiş olmaları lazımdır. (4428) 

nur. (939-179) 

Türkkuşu lstanbul lspekterliğinden: 
Türkkuşu üyeleri temmuzun ilk hdtası içinde kampa gönderilecekle

rinden son muamelelerini yaptırmak ve hareket gününü anlamak üzere 

bütün üyelerın 3 temmuz pazartesi günü saat 17 ye kadar müracaatları. 

Pazartesi günü müracaat etmiyenler kampa gidemiyeceklerdir. 

c4745> 

Anadoluhisarı idman Yurdundan : 
2 temmuz pazar günü yapılan Kongrede ekseriyet olmadığından atide. 

ki ayni ruznamenin müzakeresi için Kongre ikinci defa 7 temmuz cuma 

günü saat on sekız buçukta Anadoluhisarındaki Yurt ~erkezinde topla

nacaktır. Ruzname: 
1-Cemiyetler kanununa göre yasanın tadili, 

2 - İdare hey'eti ve Kontrolör raporlarının okunması, 

3 - İdare hey'eti, kontrolör, haysiyet divanının seçilmesi. 

t LAN 

İstanbul ilk okulları için Ycdikult>, Dolmabahçc ve Kadıköy Gazhane• 

lerinden alınacak 1425 ton kok kömürünün nakiiyesi açık eksiltmeye kO' 

nulmuştur. Muhammen bedeli 1995 liradır. İhale 6/7 /939 perşembe gün1ı 

saat 14 te Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnamesi Zabıt ve Muamelat 

Müdürlüğü Kaleminde görülebilir. 'i' aiiplerin 149 lira 63 kuruşluk ilk te· 
minat makbuz veya mektupları ile ihale günü muayyen saatte Daimi En· 
cümende bulunmlaarı. ( 4465) 

P. P. T. Levazım Müdürlüğünden: 

. 1 - Taahhüdün ademi ifasında1' dolayı c50.000:. adet 2 No. lu Fincatl 

açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel cl2500> mU\·akkat teminat c937.5. lira olup eJc· 

siltmesi 31 temmuz 939 pazartesi günü saat 11 de Ankarada P. P . T. 11· 
mum Müdürlük binasındaki Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ve l<ll' 

nuni vesaikle beraber o gün ve saatte mezkür komisyona müracaat ede' 

ceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. P. T. Le\·azım İstanbul Kınacıyan hll' Bur.sa vilayetinin Orhaneli kaza. 
sına tabi Harmancık nahiyesi dahi· nında P. P. T. Ayniyat Şube Müdürlüğünden parasız verilecektir. (398~) 
~nde Çardı ve Kışman~rköy~rin- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
de şim'lllen Furunlu yayladaki beton 1 -

sütun noktasından başlayıp DobU· lnhisarlar lJ. Müdürlügv ündt'\n : 
luk deresilc Miran deresinin birleş-

tiği noktadaki beton noktasından ve 
Habib oğlu çeşmesinden geçerek 

Çamoğlu çiftliği harap camisindc>ki 
beton sütun noktasına hattı münke· 
siı·, şarkan Çamoğlu çiftliği harap 
camisindeki beton sütun noktasın

dan başlayıp Dedebaşı tepesindeki 
beton sütun noktasından geçerek 
Kışla deresinin Çardı - Orhaneli şo
sesini katettiği noktadaki köprüden 
sesini katettiği noktadaki köprüye 
hattı münkesir, cenuben Kışla de
resinin Çardı - Orhaneli şosesini 

katettiği noktadaki köprüden baş· 

layıp Çardı - Orhaneli şosesını 

takiben Furunlu yayla K'lşmanlar 

camisi hattının Çardı - Hopanlar şo

sesini katettiği noktadaki beton sü

tun noktasına hattı münhani, gar-

Cinsi 

Sömikı>k 

Maden kömürü 

Mikdarı 

50 ton 
60 » 

W.uhım 

men B. 
L. Kr. 

1137 50 
8-10 -

O/o 7.5 Eksiltmeni• . 
Teminatı Şekli Saat' 
L. Kr. 

85 31 Pazarlık 14 
63 - • 15 

I - 18/Vl/939 tarihinde talip mhur etmediğinden şartnameleri rtıtl 
cibince yukarıda yazılı 2 cins kömür yeniden pazarlıkla eksiltmeye k011 

muştur. 

II - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları, eksiltme şekil ve sııııt· 
leri hizalarında yazılıdır. 

re 
III - Pazarlık 7 /VII/939 cunvl günü saat Kabataşta Levazım ~ 

Mübayaat şubesindeki Alım Komisvonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde yukarııl' 
adı geçen komisyona gelmeleri. ( 4472) 

ben Furunlu yayla - Kışmanlar ca- !111••••••••••••-. ~--••••••••••,, 
mii hattının Çardı - Hopanlar şose-

Zührevi ve cilt hastalıkları 
sini katettil~i noktadaki beton sütun

dan hudut başlangıcı olan Furunlu Dr 1 Hayri Ömer 
yayladaki beton sütun noktasına 
hattı müstakim ile mahdut 993 hck- Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii 

tarda n ibaret arazide 20/8/936 ta· ••k•arlİşİlıs•ın•d•a•N•o•. •3•3•T•e•l•ef•o•n•4•1•3151•8 .. 

Musiki Dersleri 
Beyoğlu Halkevinden: 

Keman. piyano, viyola çalan ama
törlel'in Evimizdeki toplu çalışma-

~ 

lara iştirak etmek üzere 10 terrnnuz 

939 pazartesi gününe kadar Evimi
zin Tepebaşındaki meıkcz binasına 
müracaat cY.lemelerini rica ederiz. 

TAKVİM 
.................. .,,,_ ... . \lııltN 

4 Temmuz 1939 Salı 

IUcrh 16 Cemaziyllevvel ıs~ı 
.. •• ta 21 HAZiRAN us5 

Razı hııır: 60 

D•t• •aatl : 4,34 
Oıie ı 12,18 - t1ı:ı.~1 ı 16,18 

Akta•• lt,44 - Yabı : :ıt ,46 
ı ••• t.: 2,16 

rihli ve 1/38-83 numaralı ruhsatna

meye müsteniden Hüsnü Konay ve 

Kemal Kesin tarafından aranmakla 

meydana çıkarılan krom madeni 60 

yıl müddetle adı geçenler uhdesine 

ihale olunacaktır. Maadin nizamna

mesinin 36 ve 37 inci maddeleri mu

cibince buna itirazı olanların 4/7/1 
939 tarihinden itibaren iki ay müd

det içinde Ank rada İktisat Vekfi
le.tinE! ve mahallinde valilik maka

mına bir istida ile müracaatta bu· 
Sahibi: Ahmet Cemale,ldin SARAÇOQLU 

luıunalan ilan olunur. 
Ne~riyu.t müdürü: Macit ÇETİN Basıldığı yer: ~atbaai EbUz~ 
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